
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Új utakon László Boldizsár – számoltunk be néhány hónapja a Cotton

Club Singers frontemberének terveirõl. Mára kiderült: operaénekesként

folytatja pályafutását. 
Portrénk a 15. oldalon

XVIII. ÉVF. 5. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 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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Megújult 
a lelátó

5. oldal

35 éves 
jubileum

12. oldal

Új szeméttelep, 
új kihívások

2. oldal

Közönségdíjas
lett a Négy lövés

7. oldal

Bedumálta 
magát a humor
fellegvárába

7. oldal

Nem kedveznek
cselgáncsosainknak
az új szabályok

16. oldal



A szemetet összeszedik és kivi-
szik a szeméttelepre – mi olyan
bonyolult ezen, gondolhatnánk.
Nagyjából így is mûködött, egé-
szen 2000-ig, a hulladékgazdál-
kodási törvény megjelenéséig,
ami képletesen és ténylegesen is
átrendezte a terepet. A szabá-
lyok szigorodtak, s már nem
volt mindegy, hogy hol és ho-
gyan kezelik szemetüket a tele-
pülések. Ez eddig rendben is
volna, hiszen nekünk sem mind-
egy, hogy mivé tesszük környe-
zetünket. A baj ott kezdõdött,
hogy az elõírásokat nem akarták
követni a feltételek. Mindez
olyan technológiát igényel,
hogy hulladékát egyedül nem
képes kezelni egyetlen település
sem, létrejöttek hát a hulladék-
gazdálkodási társulások, s per-
sze az õket övezõ anomáliák.
Hosszas menetelés kezdõdött ez
ügyben, amely során vagy peri-
fériára szorult Paks a szóba jö-
hetõ társulásban és így semmi-
lyen fejlesztés nem valósult vol-
na meg a városban, de az is
megtörtént, hogy a környezet-
védelmi tárca javaslatára be-
szállt egy társulásba, majd
ugyancsak a minisztérium nyo-
mására kénytelen volt kiválni
belõle – a történet szövevényes.
Paks a problémájával nem volt
egyedül, így hat környékbeli te-
lepülést maga köré gyûjtve in-
dult egy pályázaton, hogy a már
említett borsos árú hulladékke-
zeléshez szükséges technológiát
biztosítani tudja, s ezzel megfe-
leljen az igen szigorú elõírások-
nak. Nyertek is a pályázaton.
Üröm az örömben, hogy a kiírás
kezdetekor még 10 százalékos
önrész a végére 30 százalékra
nõtt, s finanszírozhatatlanná tet-

te a projektet a méregdrága gép-
park is. A pályázattól tehát visz-
szaléptek. Itt tartunk egy évti-
zednyi történet végén, egy bizo-
nyos: 2010-ben betelik a paksi
szeméttelep, azaz legkésõbb jö-
võre indulnia kell egy új beruhá-
zásnak. S ne higgyék, hogy egy
új szeméttelep megépülésével
minden meg van oldva. 

Kezdjük azonban a legelején.
Paks szerencsés helyzetben van
a szeméttelepét illetõen, hiszen
az atomerõmû építése során ki-
termelt föld helyén hozták létre,
ahol 

további 

hulladéktárolók 

kialakítására is lehetõség nyílik.
Fontos tudni: a paksi lerakó az
ország ötven azon szeméttelepe
közé tartozik, ami olyan szige-
teléssel van ellátva, amely meg-
akadályozza a szivárgást, azaz
szennyezõ anyag nem kerülhet
innét a talajvízbe. Ez év júliusá-
tól minden olyan szeméttelepet
bezárnak, ami nem felel meg
ennek az elõírásnak, tudtuk
meg Veiczi Veronikától, a hulla-
dékkezelést végzõ DC
Dunakom Kft. környezetvédel-
mi referensétõl. Tolna megyé-
ben a paksi az egyetlen ilyen
szigetelt lerakó, kérdés, hogy
mi lesz a többivel nyártól…

Jövõre betelik a paksi telep, s
megkezdõdik annak rekul-
tiválása. Önmagában azonban
nem elegendõ, hogy nyitunk
egy új szeméttelepet, hiszen a
cél, hogy minél kevesebb hulla-
dék kerüljön a szeméttelepre
(2016-tól a keletkezett hulladék
40 százalékát lehet csak lerak-

ni!), és az minél kevésbé legyen
káros. Ehhez technológia kell,
és a települések közti összefo-
gás, hiszen senki nem képes
egyedül gazdaságosan mûköd-
tetni mindezt. (Pakson 230 Ft
egy kuka ürítése, Gyõrben, ahol
már bevezették az új hulladék-
kezelési technológiát, 600 Ft.) 
– Az állam annyit csinál közel
egy évtizede, hogy szakmaiat-
lan és erõsen vitatható jogszabá-
lyokat alkot, majd 

a lovak közé 

dobja a gyeplõt, 

mely szerint mindenki csinál-
jon, amit akar, csak a végered-
mény feleljen meg az elõírások-
nak. Elõkelõen figyeli az ese-
ményeket, és nem átall néha
bírságolni – foglalta össze Haj-
dú János. A polgármester hoz-
zátette: tanulmányozták a hazai
és külföldi példákat, de igazán
jó gyakorlatot nem láttak sehol.
Sokszor drága folyamat során
szétválogatják a szemetet, majd
ugyanúgy egy helyre kerülnek,
mintha mi sem történt volna.

Hajdú János szerint három jár-
ható út lenne. Az elsõ, ha a kor-
mányzat szembe merne szállni
a multikkal, és mûanyag palac-
kok helyett a visszaváltást és az
üveget szorgalmazná, de ide
tartozik még a felesleges cso-
magolóanyagok korlátozása is.
A második, ha mindent eléget-
nének, amit lehet, hiszen ma
már a levegõt kímélõ korszerû

szûrõtechnikák léteznek. A
probléma ezzel az, hogy jelen-
leg Magyarországon egy hulla-
dékégetõ üzemel a fõváros mel-
lett. A harmadik irány pedig,
hogy ami nem éghetõ, azt lerak-
ni a szeméttelepen, ahelyett
hogy költségeket nem kímélve
feleslegesen szétválogatják. 

Paks és a társult környezõ hat
település most új pályázatra
készül. Olyan technológiát
dolgoztak ki, amely jelentõsen
csökkentené a költségeket (az
elõzõ pályázathoz képest nem
2, hanem 1 milliárdos gép- és
eszközpark oldaná meg a hul-
ladék kezelését), és itt már az
önrész is 15 százalékra mér-
séklõdött, tájékoztatott Saáry
Miklósné, a DC Dunakom
ügyvezetõje. Lenne komposzt-
telep, a környezõ települése-
ken is megvalósulhatna a sze-
lektív hulladékgyûjtés, és a
szeméttelepre kerülõ hulladé-
kot is szétválogatnák: ami ég-
hetõ, azt báláznák és elszállíta-
nák, a többi pedig aprítva a te-
lepre kerülne. Kérdés, hogy el-
fogadják-e a kiírók a leegysze-
rûsített technológiát? 

– Nem arról van szó, hogy a
környezettudatos magatartást
felejtsük el, vagy hogy az élõvi-
zeket akarjuk szennyezni.
Olyan pályázatra készülünk,
ami viszonylag olcsó, ésszerû,
de még megfelel az elõírások-
nak, és nem riasztja el azokat a
településeket, akik ebben részt
vesznek – mondta el a polgár-
mester.                  Dávid Ildikó
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Megjelenik kéthetente, 4500 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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

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

Paksi Hírnök

Új szeméttelep, új kihívások
Nem is olyan túl rég arról szóltak a híradások, hogy

Nápoly pokollá változott, mert utcáit elborította az

el nem vitt szemét. Olaszország messze van, szeme-

tünk viszont nekünk is van. Természetesnek vesz-

szük, hogy elszállítják és kezelik, de mi minden áll e

mögött, és milyen kihívásokkal leszünk kénytelenek

szembenézni – ennek jártunk utána.



Azokra a gépjármûvekre, ame-
lyekkel három napnál tovább
végeznek munkát Pakson,
egyértelmû elõírásokat tartal-
maz a helyi zajrendelet. A vá-
ros jegyzõjénél nyomtatvá-
nyon kell engedélyt kérni a
mûködtetésükre. A gépjármû-
vek használatát idõszakok sze-
rint szabályozzák. – Reggel
hat óra és este tíz óra között
van a nappali üzemmód, ami-
kor járhatják a város útjait
ezek az autók, az éjszakai, a 22
órától reggel 6-ig tartó idõ-
szakban a különféle terméke-
ket árusító autók nem mûköd-
tethetõk – mondta el Faller
Dezsõ, a környezetvédelmi és
mezõgazdasági bizottság elnö-
ke, akit az ügyben megkeres-

tünk. A gépjármûvekkel kap-
csolatosan fontos tudni még,
hogy semmilyen rendet, csen-
det zavaró tevékenységre nem
használhatók. Nem lehet velük
indokolatlanul kürtjelzéseket
adni, vagy az éjszakai csendet
megzavaró versenyszerû köz-
lekedésre használni. A napköz-
ben hallható dallamkürtök pe-
dig nem haladják meg az elõírt
zajértéket, hiszen nem kapná-
nak engedélyt a mûködésre. A
decemberben megalkotott he-
lyi zajrendelet egyértelmûen
meghatározza, hogy milyen te-
vékenységekre kell engedélyt
kérni a város jegyzõjétõl. Paks
körzetekre van bontva zajvé-
delmi szempontból is, enge-
délyt a hatóság csak ennek fi-

gyelembe vételével ad ki. Az
engedélykérelem benyújtása-
kor a vállalkozónak igazolnia
kell, hogy tevékenysége nem
haladja meg az adott övezet-
ben elõírt zajszintet. A jegyzõ
csak ekkor adja ki a mûködési
engedélyt. – A lakosság tekin-
tetében hétközben és napköz-
ben jellemzõen nem fordul elõ
zajprobléma – tudtuk meg
Faller Dezsõtõl.  A hétvégi
barkácstevékenység boríthatja
ki a szomszédokat, ebben az
esetben is a jegyzõ felé kell to-
vábbítani az észrevételeket,
kérni az állandó, kellemetlen-
né váló zaj forrásának meg-
szüntetését. A sokakat rend-
szeresen zavarók esetében az
ügy kivizsgálását követõen
felszólítás, majd akár 30.000
forintos bírság is kiszabható.
De a jegyzõ zajvédelmi eszkö-
zök, így például hangszigetelõ
fal beépítésére is kötelezheti a
barkácsoló kedvû paksi lako-
sokat. Problémát jelentenek

olykor a szórakozóhelyek is.
22 óra után, a zajvédelmi ren-
delet szerint semmiféle a kör-
nyezetet zavaró zajkeltés nem
megengedett. Ennek ellenére
esetenként elõfordul, hogy egy
buli hangosabbra sikerül, de ez
nem lehet rendszeres, és nem
lehet egész éjszakába nyúló.
Rendeletileg tiltott és büntet-
hetõ az éjszakai randalírozás
is. Ha ilyet tapasztalunk, a
rendõrség, majd a jegyzõ felé
kell jelezni észrevételeinket.

-dal-

Régóta húzódó probléma ol-
dódik meg az új szivattyúk
üzembe állításával. Minden
idõszakban, amikor egy meg-
határozott szintnél magasabb a
Duna vízállása, a Közép-Du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság
lezárja a várost védõ zsilipe-
ket. Hat helyen található ilyen
berendezés, ami megakadá-
lyozza, hogy a folyó vize be-
folyjon a településre. Ezzel
párhuzamosan, ha nagy meny-
nyiségû csapadék hullik a vá-
rosra, a belvizet átemelõkkel
kell a folyóba juttatni. Mindez
a Paksi Vízmû Kft. feladata. 
– Elõfordult, hogy mûszaki
problémák miatt nem a megfe-

lelõ idõben vagy egyáltalán
nem indultak el a szivattyúk,
ilyenkor az alvég bizonyos te-

rületeit elöntötte a víz – mond-
ta el Hum Ferenc. – Ezt a
problémát oldjuk meg úgy,
hogy két helyen automata szi-
vattyúkat építünk be a rend-
szerbe, amelyek bizonyos víz-
szint felett automatikusan
megkezdik a belvíz Dunába
emelését – tette hozzá a mû-
szaki osztály vezetõje. Az au-

tomata átemelõket a város két
legproblémásabb pontján: a
Táncsics Mihály utca végén a
Páli ároknál és az Árok utca
végén építik ki. A tervek sze-
rint zsilipkamrákat készítenek
mind a két helyen, és ezekbe a
mûtárgyakba helyezik el a zsi-
lipenkénti 2-2 darab szi-
vattyút. A Páli ároknál a beren-
dezések 900 liter/perces telje-
sítményûek, az Árok utcánál
500 liter/perces kapacitásúak. 

A berendezések helyén ren-
dezni kell még a tulajdonvi-
szonyokat a MÁV-val, majd
az önkormányzat megköti a
pályázati forráshoz szükséges
támogatási szerzõdést. Ezt
követõen indulhat el a közbe-
szerzési eljárás. Amennyiben
elõre nem látható probléma
nem merül fel, még az idén
megvalósulhat a beruházás. A
berendezések beszerzésére és
az építésre európai uniós pá-
lyázaton nyert a város mint-
egy 75 millió forintot.            

Dallos Szilvia

2009. március 6. 3 Paksi Hírnök

Szivattyúkra nyert pénzt a város
Négy automata szivattyú vásárlására és az üzembe

állításához szükséges építmények elkészítésére nyert

mintegy 75 millió forintos pályázati támogatást a

paksi önkormányzat. Az új berendezések a Páli árok-

nál és az Árok utcánál oldják meg a belvízelvezetést. 
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Hattól tízig szólhat a kürt
Többen megkeresték szerkesztõségünket azzal, hogy

már reggel hat órától szállítóautók reklámkürtjére

ébrednek, ami zavarja pihenésüket. Természetesen

Pakson is van zajrendelet, amirõl éppen december-

ben tárgyalt a képviselõ-testület. 



Kömlõdön az utóbbi tíz évben
megpezsdült az élet, a település
mind infrastrukturálisan, mind
rendezvények terén sokat fejlõ-
dött, s mûködik a részönkor-
mányzat, ami lokálpatrióta kez-
deményezésre jött létre 2003-
ban, meséli Kovács Sándor. 
– Jogosítványa nem sok van, vé-
leményezési joga viszont igen.
Minden településrésszel kap-
csolatos ügyet kiviszünk az otta-
ni képviselõkhöz, akik hozzáte-
hetik gondolataikat, visszaküld-
hetik, hogy vizsgálják meg újra
a határozatot, s a végén van egy
döntés, amit javasolunk a
„nagy” önkormányzatnak, amit
az vagy elfogad, vagy nem, de
az esetek döntõ többségében po-
zitív elbírálás születik – avat be
a részönkormányzat mûködésé-
be annak elnöke. 

A településrész jelképe Lus-
sonium, ahol folyamatosan zaj-
lanak a beruházások. Most ép-
pen azon dolgozik Paks önkor-
mányzata, hogy a világörökség
részévé válhasson az egykori
római erõd. A faluközpont is
megújulásra vár, egy ötletpályá-
zat során megvásárolt tervekben
a faluház bõvítése, parkolók és
zöldterület kialakítása szerepel,
ha meglesz hozzá a szükséges
forrás.

A legnagyobb külsõ városrész
mellett Biritót, Gyapát, Csám-
pát, Cseresznyést is magában
foglalja a tízes körzet. Más itt
élni, mégis sokan önként vá-
lasztják az itteni környezetet. –
Biztosan van olyan is, aki azért
költözik ki, mert olcsóbb a ház,
a telek, de a zöme a szabadabb
és nyugodtabb életért. Más kö-
zösség van, mint bent a város-
ban. Itt a szomszédok valóban
szomszédok, ismerik egymást, a
másik problémáját – sorolja. A
lakossági fórumokon persze
mindig elhangzik olyan tenniva-
ló, amit akár hosszú évek óta
hangoztatnak az itt élõk. – Itt
olyan összegek kellenének utak
építéséhez vagy csatornázáshoz,

amik jelen pillanatban megvaló-
síthatatlanok. Mégsem monda-
nám mostohagyereknek a külsõ
városrészeket, hiszen mind a két
részönkormányzat 10-10 millió
forintos kerettel rendelkezik,
ami kisebb beruházásokhoz,
rendezvényekhez biztosít for-
rást – mondja. A külsõ városré-
szeken, fõképp mióta megvan-
nak a közösségi házak, komoly
társas élet alakult ki. Tánccso-
port, szüreti nap, közös disznó-
vágás, elszármazottak találko-
zója, futballcsapat – mind az itt
élõk hívták életre, erõsítvén ösz-
sze- és idetartozásukat. 

Kovács Sándor lokálpatrióta-
ként ül a képviselõ-testületben,
mely egyesület három fõvel
képviselteti magát a döntnökök
között, s koalíciós partnere a
Polgári Összefogásnak. – Nem
ellenzék vagyunk, de minden
olyan döntésnél véleményt for-
málunk, amivel nem értünk
egyet – vázolja helyzetüket a
frakcióvezetõ, aki szerint fontos
a civil kontroll, olyan szervezet
a testületben, amely nem párt-

színekben indult. Ahogy a
2006-os választási hírlevélben
fogalmazott: elkényelmesedett a
testület az erõmû mellett, ami
biztos adófizetõnek és munka-
adónak számít. – Jelen pillanat-
ban a Lokálpatrióták kisebb-na-
gyobb dolgokban hallatják a
hangjukat, de igazán kardinális
kérdést csak akkor tudunk ke-
resztülvinni, ha megvan a több-
ség támogatása – válaszolja arra
a felvetésre, hogy õ is részese az
általa elkényelmesedettnek jel-
lemzett testületnek. 

Az elmúlt két évben nyugodt
munka folyt, a kiszámíthatóság,
a projektek végigvitele mind azt
mutatja, hogy normálisan mû-
ködik az önkormányzat. Van,
ami persze nem fejlõdik, hozza
fel a negatívumot is. Választási
programjukban is felhívták a fi-
gyelmet arra: a város gazdasági-
lag egy lábon áll, az atomerõmû
mellett szükség lenne egyéb
iparágak megtelepedésére is. 
– Amiben adóssága van a város-
nak nagyon régóta, az a valódi
ipartelepítés. Egyrészt szeren-

csés helyzetben vagyunk, hogy
nem kell év végén a ládafia al-
ján keresni az utolsó fillért,
hogy jusson valamire. Ilyen
szempontból könnyû helyzet-
ben vagyunk, viszont a felelõs-
ségünk is sokkal nagyobb. Ne-
künk kellene a következõ évti-
zedekre gondolni már most.
Meg kell teremteni az alapját
egy olyan paksi iparnak, ami az
atomerõmû mellett további be-
vételeket hozna, további erõket
kötne le, de ehhez kell a város
támogatása, az erõmû támogatá-
sa, együtt kell mûködni – han-
goztatta többször is a beszélge-
tés során. 

S ha már ipar, akkor iparos
kör, melynek elnökségét tíz év
után adta át, decemberben. Már
nem volt benne kihívás, mond-
ja, hiszen olyan programok va-
lósultak meg, amelyeket már
nem tudott volna felülmúlni.
Másrészt viszont nem volt ké-
pes olyan áttörést elérni, ami
meghatározó tényezõvé tette
volna az iparos kört – hátha
másnak majd sikerül, feleli erre. 

– Nem tudtak a vállalkozók ér-
dekérvényesítõk lenni. Miért?
Mert kis adózók. Ha nem lenne
az atomerõmû, és ezekbõl a be-
fizetett adókból kellene élnie a
városnak, akkor más szerepe
lenne a vállalkozóknak – véli. 

Mi lesz Pakssal hosszú távon?
Kovács Sándor egy olyan jövõ-
kép megformálását tartja fon-
tosnak, amelyben részt vesz a
város, az atomerõmû, a civil
emberek. Párbeszéd kell és so-
kak együttgondolkodása. – Ne
az adott politikai helyzettõl, az
adott városvezetéstõl függjön,
hogy mi lesz Pakson 20-30 év
múlva. Határozza meg a város a
jövõképét, fogadjon el egy
hosszú távú programot, s ha eb-
ben szerepel a gazdaság több
lábra állítása, akkor azt merje
meglépni – zárta. Dávid Ildikó
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Félidõben

Kovács Sándor

Kömlõdinek érzi magát, de jelen pillanatban egyszerre kell

csámpaiként, biritóiként, gyapaiként, cseresznyésiként

gondolkodnia a külsõ városrészeket magában foglaló tízes

körzet képviselõjének, akit az egykori családi ház

Dunakömlõdhöz fûz. A Paksi Lokálpatrióták Egyesületé-

nek delegáltjaként 2002 óta tagja a képviselõ-testületnek,

elõször listás, majd egyéni képviselõként. Paksi iparosok,

munkahelyteremtés – ezekrõl is szó esett a Félidõben leg-

utóbbi adásában, ahol Kovács Sándor mutatkozott be. 

Mezõsi Árpádot ismerhetik
meg a Félidõben következõ
adásában március 9-én, a
TelePaks híradó után. 
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Ünnepi megemlékezésre és ko-
szorúzásra vár mindenkit Paks
önkormányzata március 15-én,
10 órára a Szent István térre,
ahol Hajdú János polgármester
mond beszédet. Az ünnepi mû-
sorban közremûködik a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola
énekkara és diákjai, valamint a
Pro Artis Mûvészeti Iskola Fú-
vószenekara. 

Délután hat órakor a Tisztes
Polgár kitüntetõ címet adják át
a mûvelõdési központ színház-
termében, majd fél héttõl a Sza-
bad Ötletek Színháza Társulat
elõadásában Petõfi, a szabad-
ságharc költõje címû mûsort
láthatják, azok, akik ellátogat-
nak a VMK-ba. 
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A klub vezetése és természete-
sen a szponzorok, vagyis az
MVM Zrt. és Paks Város Ön-
kormányzata átgondolt, szisz-
tematikus építkezésbe kezdett.
2006 õszén elkészült a belépte-
tõ rendszer, majd egy évre rá
az új klubházat is birtokba ve-
hették a PFC vezetõi és után-
pótláscsapatai. Az elsõ ütem
ezzel lezárult. Az építkezés
második fázisa elõtt, 2008
márciusában már villanyfé-
nyes mérkõzést játszhattak a
csapatok a Fehérvári úti stadi-
onban. Tavaly szeptember 15-
én a régi lelátó és öltözõépület
felújítása is megkezdõdhetett,
melynek mûszaki átadása de-
cember 22-én megtörtént. A
fõtribün teljesen megszépült,
és az alatta található öltözõket
is újjávarázsolták. Az ünnepé-
lyes stadionavatót február 21-
én a Paksi FC–Kecskemét ösz-
szecsapás elõtt tartották. 

– Úgy gondolom, ha valamit
alkotunk, azt a jövõnek hozzuk
létre, elsõsorban gyermekeink-

nek. Remélem, egyszer egy
meleg nyári napon úgy jövünk
majd meccset nézni, hogy sok-
sok paksi gyerek lesz a pálya
körül és szurkolnak a paksiak-
nak. Ahhoz, hogy gyõztesen
kerüljünk ki ebbõl a gazdasági
válság sújtotta világból, három
dologra mindenképp szükség
van. Tudásra, hitre és összefo-
gásra. Pakson ez a hármas
megadatott és eredménye kéz-
zel fogható – mondta el Elbert
Gábor, a Magyar Labdarúgó
Szövetség fõtitkára. 

– Ha valaki azt mondja nekem
öt évvel ezelõtt, hogy egyszer a
Fehérvári úton egy NB I-es csa-
pat stadionját avatjuk majd, bi-
zonyára azt mondtam volna ne-
ki, hogy álmodik. Ez a nagyon
szép álom mára valóra vált, kö-
szönhetõen nagyon sok ember
áldozatos munkájának, melynek
példaértékûnek kell lennie min-
den város számára – fogalma-
zott Balog Judit, a Paksi FC
ügyvezetõje. Hajdú János, Paks
polgármestere a már megvaló-

sult beruházásokon túl a jövõ
terveirõl is beszélt. 

– A megvalósult álmok újabb
elképzeléseket szülnek. A kö-
vetkezõ megvalósítandó cél a
mûfüves pálya lesz. A városve-
zetés 2009-ben a stadion elõtti
tér és parkoló kulturáltabbá téte-
lét is napirendjére tûzte – tette
hozzá Hajdú János. A 2009-es
költségvetésben, melynek elsõ
fordulóját februárban tárgyalta a
képviselõ-testület, szerepel a
mûfüves pálya megvalósítása.
Ha a márciusi ülésen is jóvá-
hagyják a városatyák az idei
pénzügyi tervet, megépülhet az
új edzõpálya, mely újabb jelen-
tõs esemény lesz a Paksi FC éle-
tében. Fontos még megemlíteni
azt, hogy a fõtribün elõtti kerí-
tésrészt a szövetség jóváhagyá-
sával lebonthatta az egyesület,
így Magyarországon az elsõk
közé tartozik a PFC, ahol a pá-
lya VIP szektora mentesült az
elsõsorban kilátást gátló aka-
dálytól. 

Faller Gábor

Már a lelátó is elsõ osztályú
A Paksi FC – akkor még PSE – labdarúgócsapata 2006 májusában harcolta ki a

feljutást az NB I-be. A gárda valóban elsõ osztályú volt, a létesítmények azonban

messze elmaradtak a kívánalmaktól. Mára azonban a helyzet megváltozott.

Nemzeti ünnepünkön Testületi ülés
Élõben követhetik nyomon a
képviselõ-testület márciusi
ülését, 11-én, délután két
órától a TelePaks Kistérségi
Televízió csatornáján. Terí-
tékre kerül immár második
fordulóban a város ez évi
költségvetése, a szociális és
gyermekjóléti intézmények
térítési díjának megállapítá-
sa, és módosítják a nemzet-
közi eredményeket elért pak-
si sportolók önkormányzati
jutalmazásáról szóló rende-
letet is. 

Mindezekrõl és sok egyéb
másról a szerdai élõ közvetí-
tés mellett összefoglalót is
láthatnak pénteken, a Tele-
Paks híradó után. 

a Benedek Elek Óvoda és a
Napsugár Óvoda intézmény-
vezetõi állásának betöltésére,
valamint a Bezerédj Általá-
nos Iskola, a Vak Bottyán
Gimnázium és a Pro Artis
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény igazgatói állásá-
nak betöltésére. 
A vezetõi megbízások idõtarta-
ma: 2009. augusztus 1 – 2014.
július 31. A pályázatokat április
3-ig kell benyújtani a polgár-
mesteri hivatalba, dr. Blazsek
Balázs címzetes fõjegyzõhöz.
A részletes pályázati kiírás
megtalálható a www.paks.hu
honlapon.

Az önkormányzat
pályázatot hirdet

Paks képviselõ-testülete az
oktató-nevelõ munkát végzõ
pedagógusoknak és pedagógi-
ai szakszolgálati tevékenysé-
get ellátóknak a gyermekek
harmonikus személyiségfor-
málásában huzamosan végzett
munkájuk elismeréseként
„Gyermekeinkért” kitüntetést
alapított.

A kitüntetés adományozására
javaslatot tehet minden paksi
lakos, paksi székhellyel rendel-
kezõ jogi személy, valamint jo-
gi személyiséggel nem rendel-
kezõ szervezet. Az ajánlásnak
tartalmaznia kell a jelöltnek
azon teljesítményét, mely mél-
tóvá teszi a kitüntetésre. A ja-
vaslatokat írásban, legkésõbb
április 1-ig lehet benyújtani a
város jegyzõjéhez. A kitünte-
tést a pedagógusnap alkalmá-
ból szervezett városi ünnepsé-
gen adják majd át. 

MUNKAVÁLLALÁSRA is ALKALMAS
OKLEVELET ADÓ MASSZÕRTANFOLYAM

indul Pakson március 19-én, 
Tolnán március 23-án. Ára: 45.000 Ft.

Érd.:06-30/30-21-487. 
www.studiumiroda.hu 
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– A 2020-as évtized elején
kezdheti majd meg a termelést
a paksi atomerõmû új blokkja –
jelentette be Molnár Csaba
energetikai miniszter (aki lap-
zártánk után ellátogatott Paks-
ra, az erõmûbe). Arról is be-
szélt, hogy már a parlament ta-
vaszi ülésszakán benyújtják az
Országgyûlésnek a paksi kapa-
citás bõvítésére irányuló javas-
latokat, elvi jóváhagyásra.
Molnár Csaba elmondta, hogy
az új blokkot az erõmûvet üze-
meltetõ Magyar Villamos Mû-
vek (MVM Zrt.) építheti meg,
a kormány egyetlen fillér költ-
ségvetési pénzt sem tesz hozzá.

Mittler István, a Paksi
Atomerõmû Zrt. kommuni-

kációs fõosztályvezetõje
megerõsítette, hogy a paksi
telephely alkalmas arra,
hogy akár a jelenlegivel
megegyezõ kapacitással bõ-
vítsék a paksi atomerõmû-
vet. Elmondta azt is, hogy
élvezik a lakosság támogatá-
sát, rendelkezésre áll a szük-
séges humán erõforrás és
mûszaki kultúra is. Hozzá-
tette, hogy érdemi elõkészü-
letek csak akkor kezdõdnek,
ha a parlament megadta az
elvi hozzájárulást az építés-
hez. Egy új blokk tervezésé-
hez, elõkészítéséhez, meg-
építéséhez 10-12 évre van
szükség.

Vida Tünde
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Atomerõmû

Közeleg a döntés

A hazai termelésû energia ará-
nyát kell növelni, és többféle
üzemanyagra építeni a hazai
termelést, mondják a villamos-
energia-iparban érdekelt szak-
szervezetek. Lõrincz László, a
PADOSZ (Paksi Atomerõmû
Dolgozóinak Szakszervezete)
elnöke elmondta, közös állás-
foglalást adtak ki, ami össze-
cseng azzal, amit õszi kong-
resszusán az Egyesült Villa-
mosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége
(EVDSZ) – korábban
VDSZSZ – is megfogalmazott:
bõvíteni kell a paksi atomerõ-

mûvet és a mátrai ligniterõmû-
vet. A szakszervezetek szerint
a villamosenergia-rendszer
biztonságát ez szolgálná, fo-
galmazott Lõrincz László.
Hozzátette, fontosnak tartják
az energiahatékonyságot és a
megújuló energiafajták megfe-
lelõ arányú használatát is. Az
érdekképviselet fontosnak tart-
ja, hogy mind a parlamentben,
mind a lakosság körében széles
bázison alapuló elfogadottsá-
got élvezzen az atomerõmû-
bõvítés. De a PADOSZ elnöke
szerint a munkavállalóknak
nem kell az atomerõmû-bõví-
téssel kapcsolatos társadalmi
vitában részt venniük, azt a
szakértõkre kell bízni, de hite-
lesen hirdethetik azt, hogy a
nukleáris energiatermelés biz-
tonságos. Mint mondta, nekik
az a dolguk, hogy az atomerõ-
mû követei legyenek, ismerõ-
seiknek, barátaiknak és vendé-
geiknek elmondják, hogy is-
merik a technológiát és uralni
tudják azt. 

Lõrincz László arról is beszá-
molt, hogy több szakszervezeti
képviselõvel együtt Finnor-

szágba látogatott minap, hogy
tájékozódjon a nukleáris ener-
gia ottani fejlesztésérõl. El-
mondta, hogy ott sokkal széle-
sebb körben vizsgálják az
atomerõmû-bõvítés hatásait,
például nagyobb hangsúlyt kap
munkahelyteremtõ hatása.
Finnországban nemhogy két-
ségbe vonnák a nukleáris beru-
házások létjogosultságát a vál-
ság idején, válságkezelõ esz-
közként tekintenek rá: a közép-
és hosszú távú tervekben sze-
replõ, de késõbbre ütemezett
feladatokat elõrehozzák. Ilyen
a leszerelési hulladékok befo-
gadására alkalmas tároló,

amelynek létesítését Lõrincz
László szavai szerint elõrehoz-
nák. A pénz megvan rá, mond-
ta a PADOSZ elnöke, utalva
arra, hogy a nálunk is alkalma-
zott modellhez hasonlóan gon-
doskodnak a hulladék-elhelye-
zéshez szükséges pénz tartalé-
kolásáról. Hozzátette, a finan-
szírozás terén is láttak köve-
tendõ példát: Finnországban a
nagyfogyasztók is beszállnak
az atomerõmûvi blokk építésé-
be. Cserébe késõbb kedvezmé-
nyes áron vásárolhatnak villa-
mos energiát, mondta. Azt is
hozzáfûzte, hogy finn vendég-
látóik nem rejtették véka alá,
szívesen vállalnának szerepet
új atomreaktorok építésében
Magyarországon.               -vt-

A bõvítés mellett a szakszervezetek

Közgyûlést tartott a PADOSZ nyugdíjas tagozata. Elsõként
Lõrincz László, a Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szakszer-
vezetének elnöke tartott beszámolót. Nemcsak a szakszerve-
zetrõl, hanem a vállalatot érintõ eseményekrõl is szót ejtett.
Ezek után a nyugdíjas tagozat vezetõje, Majoros János össze-
gezte a múlt év eseményeit. Elmondta, hogy jelenleg 362 fõt
számlál a tagozat, mely ellentétben a klubokkal, nem progra-
mot kínál tagjainak, hanem érdekképviseletet. Hozzátette,
egyedülálló azoknak a kedvezményeknek a köre, amelyet a
paksi atomerõmû nyugdíjasai kapnak, és nagy eredménynek
tartja azt is, hogy a nem aktív dolgozók is élvezhetik az
áramdíjkedvezményt.

A Paksi Atomerõmû Zrt. fenn-
állásának kezdete óta kiemelt
jelentõséget tulajdonít annak,
hogy korrekt, kiegyensúlyo-
zott és mindkét fél számára
kölcsönös elõnyöket biztosító
kapcsolatot ápoljon a magyar
tudományos szférával. E gon-
dolat jegyében született meg
az a két évre szóló megállapo-
dás, melyet az atomerõmû a
Magyar Tudományos Akadé-
miával kötött. 

Mittler István kommunikáci-
ós fõosztályvezetõ úgy tájékoz-
tatott, hogy a megállapodás az
atomenergia hasznosítására vo-
natkozó tudományos kérdések-
re, így a nukleáris biztonságra,
szakemberképzésre, valamint a

nukleáris létesítmények körüli
térségek fejlesztéspolitikájának
formálására terjed ki. Az aka-
démia és kutatóintézetei évtize-
dek óta tudományos hátteret
biztosítanak az atomerõmû tö-
rekvéseinek és segítik azokat.
A paksi atomerõmû szeretné,
ha az akadémia vonzó perspek-
tívát jelentene a világ más
pontján is megbecsült magyar
tudósoknak és kutatóknak,
ezért lehetõségeihez mérten tá-
mogatja azt. A szerzõdést, mely
keretként szolgál a jövõbeni
együttmûködéshez, Kovács Jó-
zsef vezérigazgató és Pálinkás
József, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke írta alá.

-vt-

Megállapodás az MTA-val
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Szerelmi sokszög, egy-két
gyilkosság öt percben. Ez Ba-
bai István, Kövi Gergõ és
Fellinger József Négy lövés cí-
mû kisfilmjének rövid rezümé-
je. A történethez azonban hoz-
zátartozik még egy közönség-
díj is, amit az AXN Fesztiválon
nyertek el a TelePaks Kht.
munkatársai kisfilmjükkel. Az
ötletgazda-rendezõ Babai Ist-
ván volt, aki operatõrként dol-
gozik a kistérségi televíziónál.
Õ és társai szerették volna ki-
próbálni magukat a híradó és
magazinok mûfaján túl is. Mi-
után tudomást szereztek az
AXN filmcsatorna másodszor
meghirdetett fesztiváljáról,
gyorsan összeállt a recept: ta-
lálj ki egy sztorit, írj belõle for-
gatókönyvet, keress két tehet-
séges színészpalántát, szerezz
be néhány kelléket: úgy mint
pisztolyok, mûvér és néhány
ruhanemû, rendezd át kissé a
TelePaks stúdióját, keress egy
különleges kameraállást, végül
spékeld meg mindezt effek-
tekkel. Hogy mindebbõl olyan
film legyen, ami megállja a he-

lyét egy ilyen népes és színvo-
nalas mezõnyben, Kövi Gergõ,
a Paksi Hírnök fõmunkatársa
szerint az kell, hogy mindenki
hozzátegye szakmai tapaszta-
latait, szaktudását és ötleteit. 

Az idei fesztiválra százötven
filmet neveztek. A Négy lövés
címû sztori a zsûri által kivá-
lasztott tizenöt film között

döntõbe jutott. – Mi már ezzel
is elégedettek lettünk volna. A
hab a tortán a közönségdíj –
fogalmazott Gergõ, aki egye-
bek mellett a forgatókönyv-
írásban vett részt. 

A tévécsatorna által rendezett
rövidfilm-fesztiválon Badits
Ákos Fokhagymaleves címû
alkotása lett a harmadik, máso-

dik helyen László József Ön-
gólja zárt. A fõdíjat Madarász
István Superdigital címû kis-
filmje nyerte meg. A zsûri tag-
jai: Pálfi György és Török Fe-
renc a film vizualitását emelték
ki, s úgy ítélték meg, hogy eb-
ben valósult meg legmagasabb
szinten a forma és a gondolat
találkozása. A közönség azon-
ban úgy gondolta, hogy a Ba-
bai István által rendezett Négy
lövés volt a fesztivál legjobbja.
Az alkotók szerint a nézõk tet-
szését valószínûleg azzal nyer-
ték el, hogy nem elvont mû-
vészfilmet készítettek, hanem
érthetõ, emészthetõ alkotást.
Kövi Gergõ hozzátette, a siker
annak is köszönhetõ, hogy két
igen tehetséges szereplõ Sóthy
Szabina és Németh Szabolcs
segítette a munkájukat.

Babai István elmondta, már
most több ötletet dédelgetnek,
szeretnének más fesztiválra is
nevezni, és jövõre újra ott len-
ni az AXN-en.

A filmfesztivál elsõ helyezett-
je egy professzionális HD ka-
merát, valamint egy hollywoo-
di utazást nyert, a paksi kollek-
tíva egy kis HD kamerával gaz-
dagodott. Vida Tünde
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Németh Szabolcs huszonegy
éves. Vagy ahogy õ fogalmaz:
„életkoromnál fogva huszon-
egy éves vagyok”. Szekszár-
don, a Pécsi Tudományegye-
tem Illyés Gyula Fõiskolai ka-

rának kommunikáció–média
szakos hallgatója, a Pro Artis
mûvészeti iskola dráma tago-

zatos növendéke, a stand-up
comedy paksi képviselõje.

A stand-up comedy korunk
egyik jellegzetes elõadási mód-
ja. A humorista színpadra áll és
csak mondja a magáét. Ez az
elõadó részérõl azonnali hely-
zetfelismerést követel: elsõ pil-
lanatban fel kell mérnie a tere-
pet, a hallgatóság ismereteit, in-
tellektusát, érzékenységét. Nem
játszhat szerepet, azt azonnal
észrevenné a nézõközönség. Az
elõzetes felkészülést pedig lát-
hatatlanul kell beépítenie a mû-
sorba, mely spontán megszóla-
lások, humoros, fanyar megál-
lapítások sora, kerülve az em-
beri fogyatékosság, a halál tar-
tományait és a politikát. Sza-
bolcs egészen fiatalon és rövid
út után került a szakma figyel-
mének középpontjába. A

Hefner Erika és Vajda Tibor un-
szolására színpadra lépõ fiatal-
ember a tavalyi Pünkösdi Fesz-
tivál után vált a város és kör-
nyéke ismert humoristájává.  

Szabolcs nemrégiben a Hu-
mor Percek – Amatõr Humoris-
ták Pályázata elnevezésû verse-
nyen elsõ helyezést ért el, és
Maksa Zoltán dicsérõ, elismerõ
szavai mellé egy szerzõdésaján-
latot kapott – most újra õt idé-
zem – „a mûfaj anyahajójára, a
budapesti dumaszínházba.”

Szabolcs tanul, drámát és ko-
médiát játszik, mûnemek és
mûfajok között gyalogol, meg-
áll, dumál egy sort, nevettet,
fellép a Félõrültek Fesztiválján,
a GODOT Dumaszínházban s
azután éli a fõiskolások hétköz-
napi életét: komédiázás nélkül
írja a szakdolgozatát.   Tell Edit

Bedumálta magát
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Betalált a Négy lövés

A forgatás elõtti pillanatok: a rendezõ Babai István a szereplõ-
ket instruálja.

Fo
tó

: 
Kö

vi
 G

er
gõ

Kvízjáték 
Mindent tudni akarok! címmel
levelezõs kvízjátékra hívja a
diákokat a városi könyvtár. A
háromfordulós játék során
minden hónapban készül egy-
egy feladatsor az adott témáról.
Ezt letölthetik a www.vk-
paks.hu oldalról vagy átvehe-
tik a gyermekkönyvtárban az
érdeklõdõk. A megoldásra egy
hónap áll rendelkezésre. Már-
ciusban „Az állatok világa”
lesz a téma, áprilisban „Egy kis
irodalom”, majd májusban kö-
vetkezik „Az én városom”. A
legügyesebbek jutalomban ré-
szesülnek. További felvilágosí-
tást kérhetnek Lázár Ágnes
gyermekkönyvtárostól, a 421-
499-es telefonon, vagy a
lazar@vkpaks.hu címen.



A választások idején, a jelenlegi ciklusra
megfogalmazott céljaink között az egyik
legfontosabb az egészségügy rendszerének
fejlesztése, a szolgáltatások bõvítése volt,
ezen belül a rendszer színvonalának általá-
nos fenntartása mellett a volt rendelõintézet
gondozóházzá alakítása és egy új gyógyá-
szati központ létrehozása, idézte Hajdú Já-
nos polgármester. Az elképzelt gondozóház
esetében nagyon bíztak a pályázati lehetõ-
ségben, a regionális operatív program kere-
tében, de ez nem valósult meg. – A szakor-
vosi ellátásra koncentráltak csak a pályázat
kiírásakor, odáig mentek, hogy a megszûnõ

kórházi ágyak helyett próbáltak valami
gyógyírt biztosítani bizonyos településeken,
és oda koncentrálták a szakorvosi rendelõ
fejlesztéseket, kijelölték a három megyében
azt a nyolc települést, akik pályázhattak
ezekre a forrásokra, ami hihetetlen agresz-
szív pályázati stratégia, de el kell fogadni,
hogy az akkori Regionális Fejlesztési Ta-
nács így döntött – mondja a polgármester. A
gondozóház megvalósítása tehát várat ma-
gára, az új gyógyászati intézmény viszont
megvalósulhat, 2010-2011-re tervezik egy
balneológiai központ létrehozását saját for-
rásból, a beruházás elõkészítése folyamat-
ban van. 2007 októberében elindult váro-
sunkban az egynapos sebészet, amely azóta
bizonyította létjogosultságát, megfelelt
azoknak az elvárásoknak az OEP felé, ame-
lyek feltételei a további finanszírozásnak, a
nyár végi minõsítéskor bent maradt a rend-
szerben. Kiemelendõ a központi orvosi
ügyelet megvalósítása is, amelyet a városi
rendelõintézethez hasonló színvonalon ala-
kítottak ki a volt rendelõintézetben. Az épü-
let többi részébe költözött volna a bõr- és
nemibeteg gondozó, az ideggondozó, a tü-
dõgondozó és a fizikoterápia. A jelenlegi el-
képzelés szerint utóbbit a balneológiai köz-

pontban helyezik majd el, illetve bekerült a
tervezési programba a Deák Ferenc utcai
rendelõben mûködõ gyógytorna is, ami
szakmailag indokolt, így a betegek egy he-
lyen érhetnék el mindkettõt. A Deák Ferenc
utcai rendelõ teljes felújítása egyelõre nem
tûnik megvalósíthatónak, viszont keresik
annak lehetõségét, hogy legalább részleges
felújítást végezzenek, kiragadva egyes ele-
meket a teljes munkából. Elképzelhetõ,
hogy ez hamarosan elkezdõdik, talán a fûtés
korszerûsítésével. A volt rendelõintézet
elõtti parkoló állapota is probléma, a feltöre-
dezett burkolat átmeneti javítására még eb-
ben a ciklusban sort kerítenek. Problémás
pontja az egészségügyi ellátásnak Pakson a
tüdõgondozó helyzete, mivel meglehetõsen
mostoha körülmények között, vizes, öreg
épületben mûködik. Ezzel kapcsolatban a
polgármester elmondta, nagyon nehezen
tudják tartani azt a minimális minõséget,
amiben még lehet dolgozni, de hogy ebben
a ciklusban a legsürgõsebb felújításokon, ja-
vításokon túlmenõ fejlesztést tudnak ott
végezni, nehezen elképzelhetõ. Vannak te-
hát megvalósult elképzelések, és vannak,
amelyek még a jövõ feladatai, de a hiá-
nyosságok ellenére példamutató az egész-
ségügy helyzete Pakson – összegezte a
polgármester. 

Kohl Gyöngyi
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RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN
Javítanak-e a Deák Ferenc utcai rendelõ

állapotán? Közelebb kerülhet-e egymás-

hoz a fizikoterápia és a gyógytorna? Mi-

kor újítják fel a központi orvosi ügyelet

elõtti parkolót? Ezek a kérdések mind

felmerültek cikksorozatunkban. A vá-

laszt Hajdú János polgármesternél ke-

restük, akit az egészségügyi ellátás álta-

lános állapotáról, megvalósult tervekrõl,

további elképzelésekrõl is kérdeztünk. A

válaszokkal és néhány lakossági véle-

ménnyel búcsúzik a paksi szakrendelése-

ket bemutató sorozat.   

Tamás Péterné ultrahang
vizsgálatra érkezett a rende-
lõintézetbe, ahol egyébként
most járt elõször. Szép, mo-
dern az épület, a régihez ké-
pest óriási a változás, mond-
ja. Kedvesek, szimpatikusak
voltak a szakrendelésen,
csak kicsit sokat kellett vár-
nia, de összességében elége-
dett volt az ellátással. A vé-
dõnõi szolgálattal volt még
kapcsolatban gyermeke ré-
vén, amelyrõl szintén na-
gyon pozitívak a tapasztala-
tai, mondja.  

Gyarmat Mihály súlyos cu-
korbeteg, így gyakran kell or-
voshoz mennie. Jár a sebészet-
re, reumatológiára, ortopédiá-
ra, a szemészetre és a kardio-
lógiára. Tapasztalatai összes-
ségében jók, mint mondja,
nem talál kivetnivalót az ellá-
tásban. Jónak tartja, hogy sok
szakrendelés mûködik a város-
ban, és azt is, hogy elindult az
egynapos sebészet, így köny-
nyebb a betegeknek. Amire jó
lenne megoldást találni, az a
hosszú várakozási, illetve elõ-
jegyzési idõ, emelte ki. 

Trapp Jánosné is ritka „ven-
dég” a Városi Rendelõintézet-
ben. Ha mégis menni kell, akkor
leginkább a laborba, most ultra-
hangon volt. Elégedett az ellá-
tással, a személyzet kedves, nem
mondhat semmi rosszat, fogal-
mazott. A háziorvosukkal is elé-
gedett, viszont a Deák Ferenc ut-
cai épületen lehetne dolgozni,
mondja. Hozzátette, hogy a fér-
jének gyakrabban kell orvoshoz
mennie, õ szintén meg van elé-
gedve az ellátással, csak néha
sokat kell várni, ha menni kell,
felkészülnek erre. 

Blatt József kislányával járt a
rendelõben, röntgenen. Az ellá-
tással nem volt probléma, vi-
szont a várakozás a leletkiadás-
ra hosszas volt a kicsivel. A ren-
delõintézet szerinte barátságos,
kulturált, az idõpont-egyeztetés
jól mûködik. Eddig még min-
den szükséges vizsgálatot el
tudtak helyben végezni, nem
kellett messzebbre utazniuk.
József a szemészetre szokott
éves szinten kontrollra menni,
ahol azt tapasztalta, hogy közel
egy hónapos elõjegyzési idõ
van, ezen jó lenne javítani.
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Elismerõen nyilatkozott a pak-
si kapitányság munkájáról
Soczó László, Tolna megye
rendõrfõkapitánya. Kiemelte,
hogy mostoha körülmények
közepette végeztek kiváló
munkát, hiszen létszámhiány-
nyal küszködnek, és egyéb té-
ren is vannak hiányosságok.
Dr. Kuti István hasonlóképpen
fogalmazott a kapitányság
munkáját értékelve: elmondta,
hogy a többi egységhez hason-
lóan, náluk is 5-10%-os az ál-
landósult létszámhiány, amit
az is tetõz, hogy sok a fiatal,
tapasztalatlan kolléga. Ez leg-
markánsabban éppen az egyen-
ruhásokat, azaz a közrendvé-
delem területén dolgozókat
érinti. Itt az átlagéletkor alig
több mint 25 év. 

A másik gondot a gépjármû-
állomány okozza. Kevesebb
kocsival kellett ugyanazt a
munkát ellátniuk tavaly, mint
annak elõtte. A kocsik többsé-
gében nem túl régiek, de rövi-
desen „kifut” majd' minden

második autó, elérik a kilomé-
terkorlátot, és le kell állniuk. A
kapitányság nyolc személy-
gépkocsija közül négy fél éven
belül eléri ezt. A kapitány bízik
abban, hogy az ígéretekhez hû-
en március-áprilisban lecseré-
lik az autókat.

Létszámgond ide, technikai
gond oda, dr. Kuti István egyes
területekre még nagyobb figyel-
met, létszámot kíván szentelni.

Ilyen a kábítószer-terjesztés és
fogyasztás. Mint mondta, tudja,
hogy ez társadalmi probléma, és
a rendõrség egyedül nem képes
megoldani, õk igyekeznek meg-
tenni minden tõlük telhetõt.
Hozzátette, nem a fogyasztókra
„utaznak”, a drogdílereknek
üzennek hadat. E téren már
most is vannak eredmények: ta-
valy tizenhat kábítószer-terjesz-
tõ ellen indítottak eljárást. 

A múlt év eredményeit
számba véve a paksi kapitány
elmondta, hogy javult a hely-
zet mind a közlekedési, mind
a bûnügyi területen. A könnyû
sérüléses esetek száma héttel,
a súlyos sérülésekkel járóké
néggyel, a halálos balesetek
száma hárommal volt keve-
sebb, mint az elõzõ évben. A
paksi kapitányság érdekeltsé-
gi területén 2008-ban hatan
haltak meg közlekedési bal-
esetben. Csökkent az ismertté
vált bûncselekmények száma
is, a felderítési mutató viszont
tovább javult, tavaly 63%
volt, elõzõleg viszont 59%.
Hogy mégsem elégedett a
paksi kapitány, annak egyrészt
az az oka, hogy – mint mond-
ta – minden eset tragédia an-
nak, aki elszenvedi. Másrészt,
bár kevesebb eset történt, jel-
lemzõbbé és gyakoribbá vált
az agresszivitás. 

Dr. Kuti István elmondta,
azon túl, hogy jók az eredmé-
nyek, a lakosság bizalmát és az
önkormányzatok támogatását
is változatlanul élvezik. 

Vida Tünde
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Kevesebb bûneset, növekvõ agresszió

Munkavállalás nyugdíj mellett

Az, aki nyugdíj mellett akar
vagy kénytelen munkát vállal-
ni és betöltötte a 62. életévét,
ezt minden korlátozás nélkül
megteheti, munkabére nem be-
folyásolja a nyugdíj folyósítá-
sát. Az öregségi nyugdíj folyó-
sítását korlátozó szabályok a
62 év alattiakat érintik. Idén
még csak azokra érvényesek
ezek a szabályok, akik 2008.
január elseje után mentek öreg-
ségi vagy annak minõsülõ
nyugdíjba. Akik már 2007. de-
cember 31-én is saját jogú
nyugdíjasok voltak és jelenleg
is azok, rájuk a nyugdíj és a ke-
reset együttes igénybevételére
vonatkozó korlátozásokat csak

2010. január 1-jétõl kell alkal-
mazni, ha akkor még 62 év
alattiak. Simonné Szabó Éva,
az APEH Dél-dunántúli Regio-
nális Igazgatóságának tájékoz-
tatási és ügyfélkapcsolati fõ-
osztályvezetõ-helyettese el-
mondta, hogy a nyugdíj is be-
számít az összevont adóalapba,
de az arra jutó részt nem kell
befizetni. 

A nyugdíjfolyósító hivatalá-
tól azt a tájékoztatást kaptuk,
hogy az elõbb említett rend
szerint kell eljárni a nyugdíj
folyósításának szüneteltetésé-
ben is. Akik 2008. január el-
seje után mentek nyugdíjba,
de 62 év alattiak, éves szinten

legfeljebb az aktuális mini-
málbér tizenkétszeresét keres-
hetik. Amikor elérik ezt az
összeget, attól kezdve év vé-
géig nem kapnak nyugdíjat.
Ez az összeg jelenleg 858
ezer forint, miután a minimál-
bér 71500 forint havonta. Aki
2008. január elseje elõtt ment
nyugdíjba, jövõ évtõl számít-
hat erre az intézkedésre. 

A rokkantnyugdíjasok mun-
kavállalását, jövedelemszer-
zését is korlátozzák. Esetük-
ben, ha hat hónapon át meg-
haladja a keresett összeg az
elõírtat, megszûnik a rokkant-
tá nyilvánítás és azt újra kell
kezdeményezni. 

Pakson sok fiatal nyugdíjas
van, s vállal munkát nyugdíj
mellett. A témáról azonban az
érintettek nem szívesen nyi-
latkoznak nevüket vállalva.
Az általunk megkérdezettek
elmondták, nem saját jószán-
tukból döntöttek úgy, hogy öt-
venes éveik elején abbahagy-
ják az aktív munkát. Vagy a
munkáltató sugallta ezt, vagy
az elõrevetített törvénymódo-
sítások hatásaitól tartva kény-
szerültek erre a döntésre. So-
kan dolgoznak alkalmazott-
ként, vállalkozóként. A korlá-
tozások – mint mondták –
kellemetlen helyzetbe hozzák
õket is, a munkáltatókat is. A
tapasztalt munkaerõre ugyan-
is szükség van. Egyes véleke-
dések szerint csak azt fogják
elérni, hogy több lesz a zseb-
bõl zsebbe fizetés.

Vida Tünde

Azoknak, akik még nem érték el az öregségi nyugdíjkorhatárt, tavaly január

elseje óta különbözõ korlátozásokkal kell számolniuk, ha nyugdíj mellett

munkát vállalnak. Idén nem történt változás, de 2010 elején bõvül azoknak a

köre, akiket érintenek a jelenlegi szabályok.
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Paks vezetõi, civil szervezetei
korán felismerték a környezet-
tudatos gondolkodásmód fon-
tosságát, ami mára meghozta
gyümölcsét: a városban ki-
emelt zöldfelület-fenntartás
mûködik, amelyet folyamato-
san finomítanak, mondja Benis
Brigitta, a DC Dunakom Kft.
parkfenntartási részlegének ve-
zetõje. A virágágyak, cserje-,
illetve gyepfelületek mellett te-
kintélyes faállománnyal ren-
delkezünk, amelynek közel
negyven százaléka 35 évnél
idõsebb, ez forintban és zöldfe-
lületben egyaránt nagy értéket
képvisel. Számos területen
vannak helyi védelem alatt álló
fák, fasorok, gondoljunk csak a
Duna-parti vagy a Laktanya ut-
cai gesztenyefasorra, a duna-
kömlõdi Béke, illetve Szabad-
ság utcai fasorra, a Deák ház-
nál álló zöld juharra vagy a
Pollack Mihály utcában díszlõ
kocsányos tölgyekre. A favéde-
lemnek része a kiemelt nö-
vényvédelem, az alapvetõ met-
szési munkák elvégzése, tavaly
elkezdték, és idén folytatják a
víz- és tápanyag-megtartást,
utánpótlást szolgáló kitányéro-
zást, illetve jó úton haladnak a
karózások cseréjével. A rész-

legvezetõ kiemelte, hogy a
metszési munkák elvégzése

forgalmasabb, beépített terüle-
teken nehezebb feladatot je-

lent, mint a parkokban. Elõfor-
dulhat, hogy a megoldás a fa
erõsebb csonkolása, ami elsõre
sokkolhatja a környezetet, de
ha valaki járt Párizsban, láthat-
ta, hogy több évtizedes csonko-
lásokkal milyen csodálatos
„torzókat” hoztak létre. Figye-
lembe kell venniük a munkák-
nál, hogy a díszfák esetében el-
sõsorban az adott fajta lombko-
rona-forma megtartására kell
törekedni, hiszen legfõbb érté-
kük az õszi lombszínezõdésben
rejlik, de fontos szerepük van a
nyári klímaszabályozásban
vagy éppen a pormegkötésben.
Sok szempontot kell tehát fi-
gyelembe venni a munkák ter-
vezésekor, s ha azt látja valaki,
hogy erõteljesen megmetsze-
nek egy fát, vagy kivágják, an-
nak alapos oka van, kizárólag
körültekintõ tervezés, értékelés
után teszik, megfelelve a szak-
mai elõírásoknak, együtt gon-
dolkodva a városi fõkertésszel.
A jövõrõl szólva Benis Brigitta
kiemelte, hogy jó lenne egy
minden tekintetben teljes adat-
kezelést és faértékelést készítõ
szoftver segítségével még pre-
cízebb, az egész városra kiter-
jedõ zöldfelület-nyilvántartást
létrehozni, ezzel is lehetõvé
tenni a nagyobb átláthatóságot,
alaposabb tervezést, gazdálko-
dást. De ami talán még ennél is
fontosabb, az a szemléletfor-
málás, hogy a fákat védeni
kell, mert óriási értéket képvi-
selnek.                       -gyöngy-

2009. március 6.Paksi Hírnök 10

Vigyáznak zöld értékeinkre
Az elmúlt hetekben végezte a DC Dunakom Kft. a fák vezetékek alatti metszé-

sét és az egyéb alakító metszéseket. A favédelemnek, amelyet kiemelt feladat-

ként kezel a cég parkfenntartási részlege, ez csupán egy szelete. 

Testvértelepülésünkrõl, a szlo-
vákiai Galántáról érkezett ven-
dég a közelmúltban Paksra.
Kalmár Tibor a pozsonyi egye-
tem természettudományi kará-
nak ötödéves diákja a két város
összehasonlításából írja szak-
dolgozatát. Azért ült vonatra és
jött el Paksra, hogy helyben
végezzen kutatómunkát. Az itt
töltött három nap alatt járt a
Pákolitz István Városi Könyv-
tárban, Szekszárdon a megyei
könyvtárban, a paksi okmány-

irodában és a polgármesteri hi-
vatalban. Mint mondta, a kuta-
tómunka nem könnyû feladat,
de nagyon izgalmas kihívás,
amelyet meg kell oldani. A fia-
talember dolgát megkönnyítet-
te, hogy bácsikája révén, aki
már járt nálunk, felvette a kap-
csolatot Mezõsi Árpáddal, aki
szívesen segített neki, minden-
hova elkalauzolta. Az intézmé-
nyek és hivatalok közötti „ló-
tás-futás” közben Tibor arra is
igyekezett szakítani egy kis

idõt, hogy körülnézzen a vá-
rosban. Ahogy mondta, Paks
szép és kedves város, az embe-
rek barátságosak, segítõké-
szek. Bár a dolgozat elkészíté-
sének oroszlánrésze még
ezután következik, az eddigiek
alapján úgy látja, hogy vannak
hasonlóságok a két település
között, például a népesség szá-
mát, vagy a földrajzi adottsá-
gokat tekintve. Búcsúzóul
megígérte, hogy ha módja lesz
rá, eljuttat egy példányt Paksra
a szlovák nyelven készülõ
szakdolgozatból. 

Kohl Gyöngyi

Paksból írja a szakdolgozatát

A két, egymásba hajló kocsányos tölgy a Pollack Mihály utca
mentén.
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Lassan itt a nyár, és sokan már
most elkezdik tervezni nyaralá-
sukat. De mire érdemes odafi-
gyelni? Hogyan kerülhetjük el,
hogy velünk is megtörténjenek
a tévébõl jól ismert rémtörténe-

tek? Biztos receptet nem ígérek,
de tanácsaimmal talán hozzájá-
rulhatok ahhoz, hogy a jól meg-
tervezett vakáció valóban élmé-
nyekben gazdag nyaralássá vál-
jon, és pár év múlva is érdemes
legyen visszaemlékezni a kül-
földön eltöltött pihenésre.

Az utóbbi években gyakran ta-
lálkozhattak két idegen kifeje-
zéssel, melyet bizonyára sokan
ismernek, de sok esetben még
sincsenek tisztában valós jelen-
tésével. A first minute magyarul
elõfoglalási akció. Vagyis a nyá-
ri szezonra kalkulált katalógus-
árakból biztosít százalékban

vagy forint összegben meghatá-
rozott kedvezményt az utazás-
szervezõ, ennek értéke általáno-
san 10-25% közé tehetõ. Ezzel
szemben a last minute, vagyis
az utolsó pillanatban kiadott ak-
ciós ár lényege, hogy az utazás-
szervezõ cég a még megmaradt
helyeit akár jóval kedvezmé-
nyesebb áron értékesíteni tudja.
A közhiedelemmel ellentétben
tényleges last minute akció csak
utazás elõtt pár nappal „csíphe-
tõ” meg, vagyis hónapokkal
elõtte nem. Az utóbbi években
megfigyelhetõ, hogy az elõfog-
lalási kedvezmény árai sok eset-
ben jobbak, mint a last minute
akció, és ebben az esetben elõre
tervezhetünk.
Czink Dóra, a Paksi Turisztikai

Információs Iroda vezetõje
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Az elõkészületeknél, forrás-
anyagok gyûjtésénél tart az az
újonnan megjelenõ könyv,
mely a paksi tûzoltóság múlt-
ját és jelenét kívánja bemutat-
ni. A kutatómunkák során –
egy újságban megjelent hír-
adás alapján – fény derült ar-
ra, hogy a Paksi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület 1943. au-
gusztus 22-én zászlószentelési
ünnepséget tartott. A római
katolikus, az evangélikus és a
református egyház által meg-
áldott zászlót dr. Tótváradgyai
Korniss Istvánné zászlóanya
adta át a testületnek. A zászlón
Szent Flórián képe látható, és
a rúdon 115 szeg található. A
zászló holléte ismeretlen. A
zászlót a könyv szeretné be-
mutatni és a paksi tûzoltóság
megõrizni, de sajnos ez ideig
nem sikerült fellelni.  Ezért
kérjük a lakosságot, ha valaki
valamilyen információval ren-
delkezik a zászlóról, akkor a
Paksi Hivatásos Önkormány-
zati Tûzoltóság parancsnoka,
Bán Attila felé jelezze azt (te-
lefon: 20/95 60 418). Segítsé-
güket köszönjük!           LAnna

Tûzoltózászlót
keresünk

Fesztiválokkal várja vendégeit a város

Czink Dóra, a Paksi Turisztikai Információs Iro-
da vezetõje arról beszélt: együttesen mutatko-
zott be Tolna, Baranya és Somogy megye egy
komplex regionális standon, ahol Paks és a
Duna-Sió Turisztikai Egyesület ajánlatait egy-
más mellett találhatták meg az érdeklõdõk. A ki-
állítási terület jó helyen volt, széles és színes kí-
nálatot találtak a látogatók. A szakember sike-
resnek értékelte a rendezvényt Paks és a Duna-
Sió Turisztikai Egyesület szempontjából, annak
ellenére, hogy jóval kevesebben keresték fel a
kiállítást, mint a korábbi években – ennek oka
vélhetõen a gazdasági válság. Tavaly 950 Paksi
Kalauz fogyott el, idén pedig csak 600 darab –
ez is jelzi a csökkent érdeklõdést. 

Újdonsággal jelentkezett idén Paks: a város
négy programját összegyûjtõ szórólappal, me-
lyen a Gastroblues Fesztivál, a Duna-parti Nyá-
ri Fesztivál, a Paksi Õsz és azon belül a II. Sil-
ler Fesztivál és a VII. Márton napi Ökumenikus
Újbor-áldás rendezvényeinek bemutatása szere-
pel. A Duna-Sió Turisztikai Egyesület ugyan-
csak szórólappal készült, amelyen nyeremény-
játékot találtak az érdeklõdõk.

Mindenképpen érdemes a kiállításon részt
venni, hiszen ez presztízskérdés, vélte Czink
Dóra. Hozzáfûzte: már tavaly elkezdõdött az a
tendencia, hogy az utazásszervezõk közül töb-

ben azt mondták: nem mennek ki standokkal,
mert ez nagy beruházást jelent, hiszen a bérleti
díj 8-9 millió forint is lehet. Õk más marketing-
eszközt használnak a népszerûsítésre. Paks ezt
nem teheti meg, mivel a legtöbb település ott
van a kiállításon, nem lehet mérlegelés kérdése
a jövõben sem, hogy Paks bemutatkozik-e, vagy
sem.

Fontos lépés, hogy a Duna-Sió Turisztikai
Egyesülettel ismét együttmûködik Paks: egy el-
nökségi váltást követõen az egyesület titkára
Czink Dóra lett, s így az egyesület és a város
közösen igyekszik a turisztikai attrakciókat ösz-
szegyûjteni és együtt dolgozva elõbbre lépni.

Sólya Emma

Hosszú évek óta elõször közös standon

szerepelt Paks városa és a Duna-Sió

Turisztikai Egyesület az Utazás 2009

kiállításon, február utolsó hétvégéjén,

a budapesti Hungexpo területén.

UtazzUnk!

First minute, last minute
Paks a Fõtérben
Paks is bemutatkozik az MTV
Fõtér címû mûsorában. A szer-
kesztõség munkatársai már
felkeresték a város látványos-
ságait, a forgatások a napok-
ban kezdõdnek. A tévésekkel
több helyszínen is találkozha-
tunk, hiszen a Városi Múze-
um, a képtár és az atomerõmû
is látható lesz a mûsorban. Az
országjáró útifilmsorozat stáb-
ja elõször látogat a paksi kis-
térségbe, Paks mellett a
Nagydorogi Kalap- és Sipka
Múzeum és Sárszentlõrinc ne-
vezetességei is helyet kapnak
az adásban. A mûsort március
22-én láthatják a Magyar Tele-
vízióban.                         -dal-



A jubileumi gálaestet a mûvé-
szeti iskola tánc- és képzõmûvé-
szeti szakos növendékei nyitot-
ták összmûvészeti produkció-
val, a zene és dráma szakosok
pedig hasonlóképpen zárták.
Színpadra léptek egykori nö-
vendékek: Károly Katalin, aki
egyik mûsorszámát férjével,
Drucker Péterrel adta elõ, Lász-
ló Boldizsár, Fóris István, vala-
mint a szaxofon kvartettet alko-
tó Weisz Gábor, Tóth Viktor és
Haaz Imre egykori tanítványok,
Solymos Milánnal karöltve.
Hajdú János polgármester, a
rendezvény védnöke ünnepi be-
szédében kiemelte egyebek
mellett, hogy egy húszezres vá-
rosban igen nagy érték egy
önálló intézményként mûködõ
mûvészeti iskola, ahol az épület,
a felszerelés és a tanárok mellett
azok a családok is biztosítják a
mûködést, akik oda íratják gyer-
mekeiket. Ember Csaba, a Ma-
gyar Zeneiskolák és Mûvészeti
Iskolák Szövetségének elnöke is

köszöntötte az ünneplõket, és
átadta az iskolaszövetség dísz-
oklevelét Hartmann József igaz-
gatónak, aki beszédében, vála-
szolva a hogyanra, címszavakba
foglalva idézte a 35 év alatt vég-
zett munkát és választ adott a
miértre is, amelynek lényege
nem volt más, mint hogy a gyer-
mekekért. Az alapító igazgatót
az iskola tanárainak nevében Si-
mon Péter igazgató helyettes
köszöntötte. Másnap a Came-
rata Pro Artis Vonósegyüttes
adott hangversenyt, együtt mu-
zsikáltak volt és jelenlegi nö-
vendékekkel, az iskola tanárai-
val. Az elõcsarnokban fotókiál-
lítással is emlékeztek a múltra,
és készült egy plakát, amelyen
feltüntették valamennyi egykori
növendék nevét – ezt a város
több pontján elhelyezték. Így
ünnepelték az elmúlt 35 évet,
amely a mûvészeti iskola elõd-
intézményének, a Paksi Állami
Zeneiskolának 1974. január 1-
jei megalakulásával kezdõdött,

ám a zeneoktatás gyökerei ko-
rábbra nyúlnak vissza. 

1969-ben kezdõdött

ez a történet, 

amikor a szekszárdi Liszt Fe-
renc Állami Zeneiskola kihe-
lyezett tagozataként megkezd-
ték a munkát, majd eljött az
önállósulás ideje. Otthonra a
községtõl kapott épületben ta-
láltak, ahonnan 1984-ben a ta-
nári és növendéklétszám emel-
kedése miatt új helyre költöz-
tek. A mûvészeti ágak palettája
1993-ban a klasszikus balett ta-
nításával bõvült, majd 2006-
ban megvalósult egy újabb
álom, a drámajáték szak elindí-
tása, tavaly pedig belépett a kí-
nálatba a képzõmûvészeti okta-
tás, összefogva a képtárral, ne-
ves szakemberekkel, a Bezerédj

Általános Iskolával. Ma a Pro
Artis Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézményben 34 tanár tanít
négy mûvészeti ágban, 22 tan-
szakon. Ebben a tanévben 670
növendék tanulja a mûvészetek
alapjait, és három településen
mûködik kihelyezett tagozat.
Az iskola történetét megannyi
rendezvény és fellépés színesíti,
jó hírnevét számtalan verseny-
eredmény öregbíti. Az intéz-
mény kiváló minõsítés birtoko-
sa, és elnyerte a Magyar Zene-
iskolák és Mûvészeti Iskolák
Szövetsége és a Magyar Zene-
mûvészek és Táncmûvészek
Szakszervezete közös elismeré-
sét a „Magyar Mûvészetoktatá-
sért” intézményi szakmai díjat.
A munka ma már abban a 2006
szeptemberében átadott új épü-
letben folyik, amelyet a paksi
önkormányzat építtetett közel
félmilliárd forintért, saját erõ-
bõl. Ahogy Ember Csaba fogal-
mazott, itt csodálatos körülmé-
nyek között lehet dolgozni és
tanulni. Úgy érzi, ehhez méltó-
an tevékenykednek az intéz-
ményben, jól megoldják a fel-
adatot, amelyre hivatottak, az-
az, hogy a mûvészeti nevelés
központja legyen a Pro Artis
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény.             Kohl Gyöngyi
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Harmincöt éves jubileum
„A nehéz kezdet után küzdelmes évtizedek következtek és lett egy XXI. száza-

di iskolánk, négy kiválóra minõsített mûvészeti ággal.” Így foglalta össze

egyetlen mondatban Hartmann József, a Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatá-

si Intézmény alapító igazgatója az iskola történetét, amely alapításának 35.

évfordulóját ünnepeljük az idén. A születésnapról kiállítással és két ünnepi

esttel emlékeztek meg.  

Fóris István, oboatanár és ka-

maramûvész

Fóris István családjával 1987-
ben költözött Paksra, négy
éven át volt a zeneiskola nö-
vendéke. A zenét választotta
hivatásául, Veszprémbe majd
Gyõrbe vitte útja. 1995 óta a
székesfehérvári Hermann

László Zeneiskola oboatanára,
önálló fellépései vannak, illet-
ve az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar elsõ oboása. Mint
mondta, rengeteg emlék tört
felszínre az elmúlt napokban,
az akkor még kissé romos,
mégis kedves hangulatú épü-
letben eltöltött idõrõl. Szíve-
sen emlékszik a fúvószenekari
életre, az utazásokra, fellépé-
sekre, a sok vidám pillanatra.
A sok emlék közül kedves szá-
mára például, amikor szolfézs
bemutató órát tartottak, ahol
improvizálniuk kellett volna.
A készülõdésnek az lett a vé-
ge, hogy mindent leírtak és az
órán csak úgy tettek, mintha
rögtönöznének.   

Károly Katalin, magánénekes

kamaramûvész

Károly Katalin zongorázni ta-
nult a paksi zeneiskolában, il-
letve magánéneket. Pécsen
érettségizett zongora–magán-
ének szakon, majd magánéne-
kes kamaramûvészi és tanári
diplomát szerzett. Az operett-

színházban volt évekig vezetõ
korrepetitor, jelenleg a Nemzeti
Színház zenei munkatársa és
hangképzõje, a Honvéd Mû-
vészegyüttes hangképzõje, a
Társulat címû mûsor fõmunka-
társa, az István a király címû
produkció zenei vezetõje, a
Pesti Magyar Színház mûvé-
szeti szakközépiskolájának ta-
nára és szabadúszó primadon-
na. Ahogy visszaemlékszik, a
régi paksi zeneiskola kicsi épü-
let volt, nem volt modern. Akik
az új iskolába járnak, boldogok
lehetnek, hiszen Magyarorszá-
gon, sõt Európában is ritkaság,
hogy ilyen színvonalú épület-
ben tanulhatnak a növendékek,
emelte ki a mûvésznõ.

Képek a rendezvényrõl www.paksihirnok.hu weboldalon.
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Régi nagy álma valósult meg
Schuckert Grétának akkor, ami-
kor nyolc hónappal ezelõtt nagy
merészen repülõre szállt, hogy
Londonban éljen tovább. Gim-
nazistaként járt ott elõször, de
már akkor megtetszett neki a vá-
ros. – Nagyon élvezem, hogy
ilyen sokszínû, a világ minden
pontjáról élnek ott emberek. Az
is nagyon tetszik, ahogy az an-

golok élnek, a gyönyörû házaik
is, és az, hogy a régi kultúra
együtt él a mostanival, beülhetsz
egy ötszáz éves kocsmába, mel-
lette pedig ott vannak a hiper-
modern épületek – lelkendezik.
Azt is elárulja, hogy az angol
nyelvet legalább annyira imádja,
mint magát Londont. Nyolc hó-
nappal ezelõtt azonban csupán
egy biztosnak ígérkezõ szállás-
hely várta, munka nem. Nem
kellett sokáig keresgélnie, érke-
zése után egy héttel már dolgo-
zott. Ugyanannál a spanyol di-
vatcégnél helyezkedett el,
amelynél itthon, Budapesten.
Anglia azonban más. Ezalatt a
rövid idõ alatt fizetése megdup-
lázódott, kétszer elõlépett, ma
már az üzlet vizuális koordiná-
tora. A belsõ arculatért felel, a
meglévõ kollekciók legkedve-

zõbb megjelenítésével kell vá-
sárlásra ösztönöznie a belépõ-
ket. Keményen dolgozik, szinte
semmi másra nincs ideje, de
mint mondja, megéri. Ellentét-
ben azzal, amit itthon tapasztalt,
ott értékelik azt, aki tehetséges,
szorgalmas és kreatív, nincsenek
bebetonozódott állások, pozíci-
ók, érdemes hajtani. Gréta tele
van energiával és álmokkal, s
ezekrõl nem szeretne lemonda-
ni. Reméli, hogy még ugyanen-
nél a cégnél is várnak rá újabb
kihívások, szeretne ezeknek
megfelelni. Legvonzóbb az len-
ne számára, ha regionális szin-
ten – azaz több országban – lát-
hatná el ugyanezt a munkát. Ez
persze azzal járna, hogy Spa-
nyolországban dolgozzon, ami
megint csak egy nagy álom a
paksi lány számára. Hogy

mennyire távoli, nem tudni, õ
mindenesetre elkezdte tanulni a
spanyol nyelvet. Lehet, hogy a
következõ a mandarin lesz, hi-
szen szívesen töltene néhány
évet Kínában is, egyrészt vonzza
a Távol-Kelet, másrészt gazdasá-
gi szempontból is nagy lehetõsé-
get kínál. Az, hogy most egy di-
vatcégnél igyekszik karriert épí-
teni Schuckert Gréta, nem jelenti
azt, hogy hátat fordított volna vá-
lasztott hivatásának. Jelmez- és
díszlettervezõnek tanult, s bízik
abban, hogy lesz idõ, amikor itt-
hon Magyarországon mûvelheti
hivatását. A diploma megszerzé-
se után munkát még csak-csak
kapott szakmájában, fizetést vi-
szont nem.  Így hát bármennyire
nehéz is volt a döntés, más utat
kellett keresnie, hiszen a villany-
számlát, álom ide, álom oda, fi-
zetni kell.  – Nem adtam fel eze-
ket az álmokat, de most úgy tû-
nik, hogy kicsit kerülõ úton fo-
gok eljutni – mondja bájos ma-
gabiztossággal.         Vida Tünde

Fodor Melinda mûvelõdésszervezõ, a prog-
ram fõszervezõje a Paksi Hírnöknek el-
mondta: már korábban felmerült az ötlet,
hogy a paksi kistérségi társulás keretében
kulturális programot lehetne szervezni, eh-
hez azonban pénz is kellett volna. Az ötlet

tavaly realizálódott, amikor a Nemzeti Kul-
turális Alapnál pályázatot nyújtott be, s
nyert is a társulás.

A kora délután kezdõdõ program sikeressé-
gét jelzi, hogy nagyon sokan eljöttek, a szín-
házteremnek még a lépcsõjén is ültek érdek-
lõdõk. Nagy Gáborné, Dunaföldvár polgár-
mestere nyitotta meg a rendezvényt, és egy-
ben a kis- és nagykiállítóban március 10-ig
megtekinthetõ, ötven kistérségi alkotó mun-
kájából rendezett kiállítást is. Az elõtérben –
ahol nagydorogi amatõr fotósok munkáit cso-
dálhatja meg a közönség – süteményeket,
frissítõket fogyaszthattak a jelenlévõk a tele-
pülések jóvoltából, és többen hoztak lakóhe-
lyüket népszerûsítõ kiadványokat is.

Fodor Melinda elmondta: a 13 környezõ
településrõl közel 300 fellépõ érkezett a
rendezvényre, akik a néptánctól a színját-
szásig jó néhány mûfajban bemutatkoztak.
Számtalan pozitív visszajelzés érkezett a
program sikerességérõl, a résztvevõk is jól
érezték magukat, többen hangot adtak vé-
leményüknek: nem is gondolták, hogy eb-
ben a kistérségben ennyi érték van. A ren-

dezvényt hagyományteremtõnek szánták,
elképzelhetõ, hogy kétévente megrendez-
nék, a támogatásoktól függõen.

A találkozó arra is alkalmat adott, hogy
adatokat gyûjtsenek a kistérség mûvészeti
együtteseirõl. A szervezõk a polgármeste-
reknek, illetve mûvelõdési házaknak,
könyvtáraknak írtak levelet, segítséget kér-
ve a meghívandók listájának összeállításá-
hoz. Õk küldték el az alkotók, mûvészeti
csoportok elérhetõségét, de akadt olyan
résztvevõ is, aki maga jelentkezett.

Sólya Emma
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Bemutatkozott a kistérség
Elsõ alkalommal tartottak Kistérségi Találkozót a mûvelõdési köz-

pontban, a Paksi Közmûvelõdési Kht. és a Nemzeti Kulturális Alap

támogatásával, február utolsó hétvégéjén.

Fiatalok a nagyvilágban

Kerülõ úton a díszlettervezés felé

Kistérségi kulturális központ kialakítá-
sára nyert lehetõséget egy minisztériumi
pályázat révén az önkormányzat. Mint azt
a kistérségi közmûvelõdési-múzeumi refe-
renstõl, Bodó Katalintól megtudtuk, ezt a
kulturális központot új berendezéssel, kel-
lemes környezetben már ki is alakították a
Városi Mûvelõdési Központ elõterében, az
Ifjúsági Iroda mellett. A kistérség települé-
seinek elsõsorban kulturális jellegû infor-
mációit, prospektusait szeretnék itt elhe-
lyezni a továbbiakban is. Bárki, aki a
VMK-ban jár, ide beülhet, olvasgathat,
megtudhatja, hogy a kistérségben milyen
események zajlanak. Az információk fo-
lyamatosan érkeznek a kulturális központ-
ba, így naprakész lehet a tájékoztatás.  

További képek: www.paksihirnok.hu
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Nem sok változás történt
Dobák Zsuzsiék életében la-
punk munkatársainak legutób-
bi látogatása óta. A dunaköm-
lõdi tinilány túl van a vesemû-
téten, édesanyja azonban vál-
tozatlanul nem túl optimista.
Mint megírtuk, tüzelõre sem
volt pénze Szabó Magdának,
amikor lányát meg kellett ope-
rálni. A nyilvánosság segítsé-
gét kérték, s akadt is néhány

ember, aki így vagy úgy segít-
ségükre sietett, pénzt, fát adtak
anyának és lányának.

Annak, hogy Zsuzsiékat ismét
megkerestük, az az oka, hogy
az Energetikai Szakközépisko-
lában hallva nehéz sorsukról
gyûjtést szerveztek egy diák
kezdeményezésére. A végzõs
fiatalember személyesen vitte
ki az összegyûlt pénzt, ami az
általa reméltnél jóval szeré-

nyebb volt. A fiú – nevezzük
Zolinak, mert kérte, hogy nevét
ne írjuk le – átérzi Zsuzsi sorsát,
mert õ és családja sem dúskál
anyagi javakban. Szabó Magda
rossz hírekkel fogadta a látoga-
tókat, az áramszolgáltató díjhát-
ralék miatt jelezte, leköti a la-
kást a hálózatról. Lapzártánk
elõtt újra megkerestük az asz-
szonyt, aki elmondta, erre végül
nem került sor.        Vida Tünde
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Január óta – de
mondhatom, már
sokkal korábban is
– keresem, kuta-
tom a régi paksi
épületek történe-
tét. Az épületek
történetét, és a
hozzájuk szorosan
kötõdõ, egyes

épületek sorsát és emlékezetét meghatáro-
zó személyiségeket, egykori használókat.

A hivatalos, monografikus gyûjtések és le-
írások nyomán, személyes élményeim (saj-
nos nagyon kevés) felidézésével kezdtem
hozzá a történetek gyûjtéséhez. Beszélgetõ-
társaim, a megkérdezett idõs emberek, szí-
vesen fogadnak: hosszan beszélgetünk egy-
egy témáról – a nagyközségrõl, a városról,
épületekrõl, korról, paksi emberekrõl. Meg-
érint a kedvességük, a szívélyességük, a

„paksiasságuk”. Sokszor elgondolkodom:
mire megöregszem, lesznek még kérdezõk
és válaszadók, kérdések és válaszok, türe-
lem és érdeklõdés – Nagy László szavaival
élve: „lesznek még emberi arcok”? Olyan
emberi arcok, amelyekkel – én szerencsés!
– még gyakran találkozom? 

Szóval beszélgetünk, és egyre gyakrab-
ban hallok olyan épületekrõl, nevekrõl,
melyekhez azután nem találom a leírást,
nem találom a válaszokat – és nem a törté-
neti, történelmi leírásokra és válaszokra
gondolok, hanem a személyes kötõdések
beszámolóira.

Megtalálom Brenner Marci bácsi Birka
Csárdáját, a Tavasz utcai kékfestõ mestert,

Sipos Manci nénit, aki a Pakson kifogott
elsõ vizáról mesél…

És ki tudna mesélni a Városi Bírósággal
szemben üzemeltetett Zsuzsi Kocsmáról?
A Népfürdõrõl? A kosaras strandról? A
slavakateri árokról? Vizes-dûlõrõl? A
csámpai Püspök dombról? A Tehén-körút-
ról? A dunai mosásról? Hosszan sorolhat-
nám.

Kérem Önöket, Tisztelt Olvasók, ha em-
lékeznek történetekre és szívesen mesél-
nének az átélt élményekrõl, keressenek és
beszélgessünk. Én jegyzetelek, fényképet
digitalizálok és ha nem is az örökkévaló-
ságnak, de a ma élõ érdeklõdõknek és em-
lékezõknek tálaljunk fel néhány ízletes
történetet a múltból, jó paksi kaláccsal az
egykori pékségekbõl, mellé paksi sillert az
ódon présházakból.                      Tell Edit 

(Telefon: 20/4675-367, e-mail cím:
telledit@gmail.com)

Tisztelt Olvasó!
Hol volt…?

Második osztályos volt, ami-
kor elõször szerepelt vers- és
prózamondó versenyen, és az-
óta is képviseli a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolát ha-
sonló megmérettetéseken. A
hatodikos diák Móra Ferenc
versét mondta el a legutóbbi
városi versenyen, felkészítõ ta-
nára Till Józsefné volt. Anita
egy paksi helyesírási verseny
után most a megyei fordulóra
készül. S a humán tárgyak
mellett a reál területen is sike-
res, matematikából szintén al-
sós kora óta versenyez iskolai,
megyei és országos szinten. Is-
kolájában a legjobb matemati-

ka tanulók évfolyamonként
úgynevezett nívó csoportba
kerülnek, ennek tagja Anita is.
Tanára, Berkóné Németh Irén
sokat segít a versenyek elõtt a
felkészülésben. Ebben a tanév-
ben elõször indul megyei ter-
mészetismereti versenyen, a
biológián belül különösen a
növényeket szereti. A kitûnõ

tanuló kislány félévi bizonyít-
ványában hét tantárgyi dicsé-
ret szerepel, nem elõször. Az
említett tantárgyak közül ma-
tematika, magyar és biológia
szakkörre jár, ezen kívül an-
golra és németre is, valamint
tagja az iskolai énekkarnak.
Twirlingezett négy éven ke-
resztül, egyéniben és csapat-
ban is számos dobogós helyet
szerzett, most társastáncot ta-
nul egy helyi tánctanfolya-
mon. Anita szerint tanítónõ
édesanyjától a humán, édesap-
jától a reál tárgyak iránti ér-
deklõdését örökölhette. Kevés
szabadidejét barátaival tölti,
zenét hallgat, olvas. Mostani
elképzelése szerint pszicholó-
gus vagy ügyész válhat belõle.

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Pfeffer Anita
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Diákok gyûjtöttek Zsuzsiéknak
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Közlekedés-
biztonság 
gyerekszemmel
A fenti címmel hirdet gyer-
mekrajz-pályázatot az Or-
szágos Baleset-megelõzési
Bizottság, óvodások, alsó-
valamint felsõ tagozatosok
számára. 

Az országos zsûrizés
alapján az eredményhirde-
tést és a legjobb munkákból
a kiállítást májusban Buda-
pesten tartják. Fõdíj: kor-
osztályonként egy-egy ke-
rékpár. 

A névvel és címmel ellá-
tott pályamûveket A/3-as
vagy A/4-es formátumban
várják, április 10-ig, a me-
gyei baleset-megelõzési bi-
zottsághoz. (Cím: Tolna
Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Baleset-megelõzé-
si Bizottság 7100. Szek-
szárd, Mészáros L. u. 19-
21.) Itt egy elõzsûrizést kö-
vetõen kerülnek majd a
legjobbak az országos
megmérettetésre. 

A díjnyertes pályamûvek
beküldõit írásban értesítik a
szervezõk. 
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Jó napot, mi újság?

A közelmúltban a Pro Artis mûvészeti is-
kola fennállásának 35. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepi estre érkezett
László Boldizsár, a tizenöt éve alakult
Cotton Club Singers együttes alapító tag-
ja, egykori paksi zeneiskolai növendék.
Negyvenéves korára régi vágya, álma tel-
jesült. A Szegedi Nemzeti Színház vezeté-
se 2008 májusában tartott meghallgatást
operaénekesek számára. Az énekesi pályá-
ja kezdetén Sík Olga tanárnõnél, majd
Berle Rosenberg irányítása mellett éneklõ
László Boldizsár jelentkezett a meghallga-
tásra: a Toscából Cavaradossi két áriáját
énekelte el a szakmai zsûri elõtt, akik a
meghallgatást követõen azonnal szerzõ-
dést kínáltak neki. Az énekes elfogadta az
ajánlatot, Szegedre szerzõdött, ahol a szín-
ház operatagozatának tagjaként három
szerepben próbálhatja ki magát: az
Adriana Lecouvreur, valamint A kalózinas
címû darabban. A Faust elõadásra az évad
végén kerül sor.

A harmincöt éves mûvészeti iskola ünne-
pi estje után kérdeztem õt helykeresésérõl,
terveirõl, hangulatáról.

– Volt egy felsõ évfolyamos fiú a gimná-
ziumban, aki elõre és hangosan köszönt az
elsõsöknek: te voltál. Ritka dolog volt ez
akkoriban…

– Erre emlékszel? Ma is köszönök min-
denkinek, akit ismerek. Vannak gyermek-
korból visszamaradt szokások, melyeket
az ember örökre megtart, különösen, ha
azok jó szokások.

– Milyen gyerek voltál?
– Nyughatatlan. Nézd, folyton játszom

az órámmal is: leveszem, felteszem, nem
tudok csak úgy üldögélni…

– Azt mesélik a kortársaid, akikkel
együtt játszottál kisgyermekként, majd ké-
sõbb élted a gimnazisták életét kamasz-
ként, hogy te mindig elérted, amit akartál.
A terveidtõl el nem tértél, s nem átgázolva
a környezeteden, megvalósítottad azokat.

– Állhatatos vagyok és elszánt. Amit a
fejembe veszek, azt minden erõmmel
igyekszem megvalósítani. Ez jó, de sok-
szor elõfordul, hogy nehéz helyzetek elé
állítom saját magam. Szoktam mondani,
hogy én húszra is húzok lapot. Sokszor be-
jön és természetesen sokszor elõfordul,
hogy nem sikerül jó lapot húznom. Nem
biztos, hogy ez a világ, ami most van, en-
nek a típusnak, a magamfajta embernek

kedvez…, és bár látszólag nem ide tarto-
zik, mégis itt kell megjegyeznem: a mai
kor a kultúrának sem kedvez. Mondhatom
így is: a jelen kor nem a kultúra bölcsõje.
Két-három éve érzem úgy, hogy veszni
látszik minden érték: a kultúra, benne a
zene, az emberi kapcsolatok. 

A zenekar tagjai minden koncert után de-
dikálnak, megtisztelik a nézõ-hallgatókat
a személyes találkozással. E dedikálások
során érzem, látom, hogy mire képes a ze-
ne, a kultúra. Olyan többletenergiákat sza-
badít fel, melyet azután a hétköznapokban
saját és környezete javára fordíthat a kon-
certlátogató.

A mindenkori vezetés feladatának kelle-
ne, hogy tekintse a mûvészetek, többek
között az általunk képviselt mûfaj támoga-
tását. Új médiatörvényre lenne szükség,
mely szabadabb támogatási lehetõséget és
feltételt szab a szponzoroknak. Ebben a
nagy gazdasági válságban észre kellene

venni, hogy a meghatározó kulturális érté-
kek: a zene, a színház, a képzõmûvészet
adhatná vissza az emberek kedvét. A mû-
vészetpártolók és mûvészetkedvelõk szá-
mára elérhetõ távolságokat kellene bizto-
sítani a lehetõségeik eléréséhez...

– Mi a véleményed a sajtóról? Segíti,
egyengeti a jelenkor mûvészeinek útját?

– A média? Ugyan! Majmot csinál belõ-
lünk. Gyakorlatilag nem vagyunk más,
mint test és csupán példányszámemelõ
szerepet töltünk be. Folyamatosan degra-
dálja azt, amibõl élünk: a megközelíthetet-
lenségünket. Hiszen ennek a pályának ez a
tápláló ereje. A felkapott félszavak és hí-
rek, melyek a címlapokon szereplõ mûvé-
szeket rosszul sikerült emberi, pénzügyi
kapcsolataik tükrében mutatják meg, arra
ösztönzik az olvasót, hogy elõítéletekkel
megerõsített, fals véleményt formáljon a
közszereplõkrõl…

– Hiszen szerepeltél egy kereskedelmi
csatorna „fõzõs mûsorában”. Nem érzed
úgy, hogy eladtad a lelked?

– Milyen nagy szavak. Akkor mondha-
tom azt is, hogy már rég eladtam a lelkem:
hiszen ha én egy operaénekes vagyok, ak-
kor mi a csodának bohóckodtam tizenöt
évig egy zenekarban?

– Operaéneklés. Nem túl kései kezdés?
– Függõ voltam. A zenekar volt az éle-

tem. Felelõsséget éreztem a zenekar iránt,
õk nagyban függtek az én erõs törekvése-
imtõl, tenni akarásomtól. Aztán adódott a
lehetõség, és én tudtam, hogy ez az utolsó
pillanat. Igen. Kései kezdés, szép feladat.
Az operaéneklés az éneklés csúcsa. A ta-
nárom azt mondta, akkor tudom meg iga-
zán, mit jelent ez, amikor egy áriát éneke-
lek és érzem, ahogy megnyílik körülöttem
minden: az az érzése támad az embernek,
mintha Istennel beszélgetne… élõ kapcso-
lat alakul ki, olyan tisztán nyílik meg az
ember. Az, amit a színpad ad, olyan táplá-
ló, nem tudom semmihez hasonlítani…

– Szegedi leszel?
– Nem. Szeged csupán egy állomás az

életemben. Szeretem a várost, de nagyon
szeretnék más helyeken is fellépni, külö-
nösen vágyom külföldi szereplésre. Jelen-
leg – úgy érzem – a helyemen vagyok.
Egy három évvel ezelõtt megfogalmazott
tervem, vagy nevezzük vágynak, vált va-
lóra. 

Tell Edit
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Kései kezdés, szép feladat



A nemzetközi rendõrszövetség
paksi szervezete és a paksi Hi-
vatásos Önkormányzati Tûzol-
tóság hagyományteremtõ szán-
dékkal szervezte az elsõ nem-
zetközi egyenruhás futsal tornát.
Juhász István a rendõrségekkel,
Bán Attila a tûzoltóságokkal
vette fel a kapcsolatot. Mivel a
két szervezet csapatai már jártak
hasonló kispályás teremlabda-
rúgó tornákon Európa több or-
szágában, így a hazai pálya elõ-
nye mellett tapasztalt játékosok-
kal vehették fel a küzdelmet el-
lenfeleikkel. – A csapat többsé-
ge a városi kispályás bajnokság-
ban játszik, illetve több tornán is
szerepeltünk együtt, kétszer
Hollandiában is – mondta el
Feil Csaba, a Paksi RK csapat-

kapitánya. – Tavaly Csehor-
szágban voltunk, ott akkor dön-
tõt játszottunk. Azóta két-három
közös gyakorlás volt – fogalma-
zott a torna közben Vácz János,
a paksi HÖT játékosa. Termé-
szetesen Paks testvérvárosainak
egyenruhásai is képviseltették
magukat a tornán. A galántai
rendõrök és a kézdivásárhelyi
tûzoltók örömmel tettek eleget a
meghívásnak. – A galántai és a
paksi rendõrkapitányság között
évek óta szoros kapcsolat van.
Elõször járok Pakson, nagyon
tetszik a város, és jó ez a torna.
Nem készültünk különösebben,
de szeretnénk méltóképp képvi-
selni városunkat – értékelt Kul-
csár György, a Galántai Rendõr-
kapitányság munkatársa. – Nem

azzal a céllal jöttünk, hogy meg-
nyerjük a tornát, hanem barátsá-
gokat kötni és a nemzetközi
kapcsolatokat ápolni – tette hoz-
zá Postolica Viorel, a Kézdi-
vásárhelyi Tûzoltóság parancs-
nok-helyettese. Az elsõ nemzet-
közi egyenruhás futsal tornát
végül nagy csatában a paksi tûz-
oltók nyerték a szekszárdi és a
paksi rendõrkapitányság csapa-
ta elõtt. A gólkirály Lacza Zsolt,
Paksi RK, a legjobb mezõnyjá-
tékos Fenichiu Florentin
(Kézdivásárhely Tûzoltóság), a
legsportszerûbb csapat az
Atomerõmû Tûzoltóság lett. A
rendezvénynek jövõre minden-
képp lesz folytatása, de azt,
hogy Pakson, vagy esetleg más-
hol, még nem tudni.            efgé

Szekszárdon kezdett
edzõsködni 1983-
ban, három évvel
késõbb már az ASE
cselgáncstermében
oktatta a fiatalokat.
Az eltelt 26 évben

az õ kezei közül került ki az olimpiai és
világbajnok Kovács Antal, valamint a vi-
lág- és Európa-bajnok Braun Ákos. A fi-
atalok közül többek között Bor Barna,
Csoknyai László, vagy a pár hónapja a
Budapest Honvédhoz igazoló Mészáros
Anett. Hangyási László, az ASE cselgán-
csozóinak vezetõedzõje a 44. Hungária
Kupán a magyar cselgáncsedzõk közül
elsõként az Európai Judó Szövetség
(EJU) kiváló edzõje diplomát vette át dr.
Tóth Lászlótól, az MJSZ elnökétõl, az
EJU fõkincstárnokától. 

Az edzõ a január elsejével életbe lépett sza-
bálymódosítások és az új olimpiai ciklus
kapcsán mondta el véleményét a Paksi Hír-
nöknek.

– A legrosszabb az, hogy az IJF (Nemzet-
közi Judo Szövetség) nem kommunikál az
edzõkkel. Január óta nem lehet ott az edzõ
a tatami mellett, nem tud tanácsot adni a
versenyzõjének. A lelátóról kellene valamit
bekiabálni a fiúknak, de vannak olyan csar-

nokok, ahol 30-40 méterre vagyunk a szõ-
nyegtõl. Reménytelen vállalkozás. Bor
Barna például igényelné a mérkõzés közbe-

ni rövid instrukciókat. Az új olimpiai kvali-
fikációs rendszer pedig még nem teljesen
tiszta. Az IJF elnöke, Marius L. Vizer (a
Sopron labdarúgócsapatának egykori tulaj-
donosa) ezt az új szisztémát a teniszbõl
csorgatta át. Most vannak olyan versenyek,
amelyek egyenes kieséses rendszerben zaj-
lanak, máshol a nyolc között már van
visszamérkõzés. Eddig volt valamilyen
szintû kiemelés, most mindenki viszi a vi-

lágranglista pontját, és az elindult verseny-
zõket ez alapján sorsolják össze. 

Nem védik az országokat sem, például
rögtön az elsõ fordulóban két magyart vagy
két franciát összesorsolnak, és a mérkõzés
után az egyik már utazhat is haza. Volt is
már rá példa. Ez rengeteg pénzbe kerül! A
versenyzõk menedzselése és a sok utazás
miatt ez a gazdag szövetségeknek kedvez.
Annyi minden lett újítva, hogy menet köz-
ben derülnek ki dolgok, és még van egy sor
megválaszolatlan kérdés. Az új rendszerben
ha valaki nyer két világkupát meg egy grand
slamet, annyit kap, mintha világbajnok lett
volna. Lesznek versenyek Brazíliában, az
USA-ban, Pekingben, Mongóliában, Új
Zélandon, és még sorolhatnám. Óriási költ-
ségek, majd megy a találgatás, hogy hova
megy gyengébb mezõny, hova mennek ke-
vesebben, és így hol lehet több pontot sze-
rezni. Ez is a gazdag szövetségeknek ked-
vez. A magyarországi válogatási elvek sem
erre az új rendszerre vannak kitalálva. Egy
biztos: költséges olimpiai kvalifikáció elé
nézünk – vázolta a sportágban végbement
változásokat Hangyási László.

A londoni olimpiára minden súlycsoport-
ban a világranglistáról direktben 22 férfi és
14 nõi versenyzõ kvalifikálja magát, a to-
vábbi versenyzõk a földrészeknek kiosztott
kvóták alapján juthatnak ki Angliába. Az
ASE versenyzõi közül 81 kg-ban Csoknyai
László a 36., +100 kg-ban Bor Barna a 13.
helyen áll jelenleg a világranglistán.  joko
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Sport

Egyenruhások rúgták a bõrt

Nem kedveznek az új szabályok

A Vöcklabruckban megren-
dezett Nemzetközi Judo Ver-
senyen az ASE versenyzõi kö-
zül Pupp Réka 36 kg-ban
aranyat szerzett, Haklik Le-
vente 45 kg-ban ezüstérmes
lett, míg Skállát Katalin (48
kg), Sárosi Sára (48 kg) és
Horányi Benjamin (45 kg) a
dobogó harmadik fokára állha-
tott.

Miskolcon rendezték az EB-
MEX Kupa Ifjúsági Nemzet-
közi Cselgáncs Versenyt. Az
ASE versenyzõi közül Õri
Felícián 55 kg-ban, míg
Ömböli Renátó +90 kg-ban
állhatott fel a dobogó harma-
dik fokára. Ádám Attila 60 kg-
ban és Kovács Botond (66 kg)
az 5. helyen zárta a versenyt.
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Az Univer elleni február 11-i
mérkõzés óta csak az láthatta az
ASE férfi kosárlabdacsapatát,
aki busszal vagy autóval
Braniszlav Dzunicsék nyomába
eredt. A körmendi gyõzelem –
sakknyelven szólva – vezéráldo-
zattal járt, Gulyás Róbert jobb
térde nem bírta tovább a terhe-
lést, ezért a mûtét mellett döntött
a center. Mire lapunk az olvasó
kezébe kerül, addig már túlesett
a játékos a Sportkórházban az
atroszkópiás beavatkozáson. –
Sajnos nem lehetett már tovább
húzni a dolgot, meg kell operál-
ni. Pontos diagnózis még nincs, a
mûtõasztalon fog kiderülni,
mekkora a baj. Bízom a gyors
gyógyulásban, remélem, egy hó-
nap múlva már ismét pályára
léphetek – mondta el Gulyás Ró-
bert. Hosszabb idõre dõlt ki a
sorból Morgen Ferdinánd (ké-
pünkön), aki ugyancsak Kör-
menden sérült meg. A fiatal játé-
kost ínszalagszakadással mûtöt-
ték, ebben az idényben már nem
fog tudni játszani. Ugyancsak a
vasi mérkõzés után történt, hogy
Ashante Johnson családi okok

miatt kérte szerzõdése felbontá-
sát. A szakvezetés elengedte a já-
tékost, és még az átigazolási idõ-
szak lejárta elõtt leigazolta a
szintén amerikai Ian Johnsont. 

Ilyen elõzmények után utazott
Budapestre a csapat, az
EnterNet-NTE Hegyvidék elle-
ni mérkõzésre. A házigazdák
még nem nyertek mérkõzést a
bajnokságban, ezért egyértel-
mûen a paksi csapat volt a talál-
kozó esélyese. A felejthetõ elsõ
negyed után Mészárosék átvet-
ték az irányítást, és jelentõs
elõnyre tettek szert. A harmadik

negyed végén már huszonhá-
rom ponttal is vezetett az ASE,
de a könnyen vett utolsó tíz perc
miatt a vártnál szorosabb lett az
eredmény: EnterNet-NTE
Hegyvidék–ASE 67-78. 

– A harmadik negyed kivételé-
vel nem brillíroztunk, fõleg a
védekezésben nagyon sok hibá-
val játszottunk. Voltak olyan
dolgok, amiknek nem nagyon
örültem. A végjátékban már
nem volt kérdés, hogy nyerünk-
e, de azt szokták mondani, hogy
a kötelezõ gyõzelem a legnehe-
zebb – értékelte a mérkõzést
Braniszlav Dzunics vezetõedzõ.

A 19. fordulóban Zalaeger-
szegre látogatott az ASE. A mér-
kõzés mindkét fél számára na-
gyon fontos volt: a hazaiaknak
az elsõ nyolcba kerülés a cél,
míg a paksi csapatnak a ráját-
szás elõtt az elsõ három helye-
zett, az  Albacomp, a Falco és a

Pécs üldözése, utolérése, esetleg
megelõzése. A bajnokságban
hazai pályán idáig nagyon jól
szerepelt a ZTE, és az Atomerõ-
mû elleni találkozó is úgy in-
dult, hogy otthon tartja a bajno-
ki pontot. A félidei 51-38-as ve-
zetés is ezt támasztotta alá. A
harmadik negyedben azonban
nagyon feljavult a Paks, és le-
dolgozta a hátrányát. Az utolsó
tíz percben is a vendégek akara-
ta érvényesült, és megérdemelt
gyõzelmet arattak: Zalakerá-
mia-ZTE KK–ASE 75-83. 

– Jól védekeztünk a második
félidõben, megérdemelten nyer-
tünk – értékelt tömören Bra-
niszlav Dzunics vezetõedzõ. A
következõ bajnoki mérkõzésre
március 14-én kerül sor, a Sop-
ron látogat a Gesztenyés útra.

A hosszúra nyúló bajnoki szü-
net miatt edzõmérkõzéseket ját-
szik a csapat: március 7-én:
ASE–UNIVER Kecskemét,
március 11-én: UNIVER Kecs-
kemét–ASE                Kovács J.

Nagy várakozás elõzte a meg a
Paksi FC–Kecskemét Soproni
Liga találkozót, ugyanis a hazai
focidrukkerek 2009-ben elõször
láthatták kedvenceiket. A hideg
idõ ellenére több mint 1500-an
látogattak ki a megszépített Fe-
hérvári úti stadionba. A pálya
gyepszõnyege játékra alkal-
masnak ítéltetett, így pontban 17
órakor megkezdõdhetett az ös-
szecsapás, melynek elsõ félideje
kimondottan eseménydúsra si-
keredett. Az elsõ negyedórában
a vendégek akarata érvényesült,
több helyzetet dolgoztak ki, de
Csernyánszki kapus többször re-
mekül hárított. A játékrész dere-
kán egy perc alatt két paksi zic-
cer maradt ki. Elõbb Tököli,
majd Kiss Tamás rontott ígéretes
helyzetbõl. A 31. percben meg-
sérült Mitrovic kapus a túlolda-

lon. A csereként beállt Tóth Zol-
tánt pedig hamar felavatta Tökö-
li, aki a 36. percben kapott jó
labdát Hefflertõl. A vezetésnek
azonban nem sokáig örülhetett a
PFC. A 38. percben Yannick
egyenlített, majd két perccel ké-
sõbb a Némedi buktatásáért
megítélt büntetõt Csordás lõtte a
paksi kapuba. A 45. percben
Gyagya csinált butaságot és má-
sodik sárga lapját követõen még
a félidõ elõtt mehetett zuhanyoz-
ni. A nagyszünetre tehát 2:1-es
vendégvezetéssel vonultak a fe-
lek. A fordulás után minden pak-
si szurkoló nagy rohamokat várt,
melyek elmaradtak. Szívósan
védekezett a Kecskemét, és em-
berhátrányban próbált kontrázni.
A PFC gyakorlatilag veszélyte-
len volt az ellenfél kapujára,
egészen a 85. percig, amikor a

csereként beállt Báló lõtt nagy
gólt és egalizált. A 92. percben a
szintén csere Vári fejese centik-
kel mellé szállt, így a csapatok
végül egy-egy ponttal gazdagod-
tak. Paksi FC–Kecskeméti TE
Ereco 2:2.

– A kitûnõ erõkbõl álló Kecs-
kemét az elsõ idõszakban hely-
zeteket tudott teremteni, és
Csernyánszkinak köszönhetõ,
hogy mégis döntetlenre állt a ta-
lálkozó. Azután jött egy pillanat,
amikor mi húzhattunk volna el
két góllal. Óriási helyzeteket te-
remtettünk, amikkel nem tud-
tunk élni. Késõbb mi szereztünk
vezetést, de egy percre rá hátrá-
nyos helyzetbe kerültünk. A má-
sodik félidõben több tüzet vár-
tam csapatomtól. Nagyon sok-
szor akkor is keresztbe játszot-
tunk, amikor többnyire kénysze-

rítõkkel, átlövésekkel bemehet-
tünk volna a kapu elõterébe.
Igazságos eredmény született –
értékelt a mérkõzés után Gellei
Imre, a Paksi FC vezetõedzõje.
A tavaszi második fordulóban
Budapesten szerepelt volna a
PFC, de a Magyar Labdarúgó
Szövetség a pályák rossz állapo-
ta miatt az egész játéknapot el-
halasztotta. (A találkozó késõbbi
idõpontja még nem tisztázott.)
Helyette február utolsó szombat-
ján edzõmeccsen Tatabányán lé-
pett pályára a Gellei egylet és a
másodosztályú együttes mûfü-
ves pályáján 2:0-ra kikapott. A
Soproni Ligában a Paksi FC je-
lenleg a 13. A következõ fordu-
lóban március 7-én a Kaposvár
látogat a Fehérvári úti stadionba,
a találkozó 18 órakor kezdõdik,
majd március 14-én a Budapesti
Honvéd elleni idegenbeli mér-
kõzés következik.

Faller Gábor 
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A Kaposvár érkezik a Fehérvári útra

Továbbra is élmezõnyben az ASE

Ian Johnson (USA): született 1984. április 6-án, 204 cm 105
kg. Balkezes, négyes poszton játszik, az elmúlt két szezonban
Svédországban a Gothia csapatában szerepelt. A ZTE ellen az
ASE legeredményesebb játékosa volt.

fo
tó

: 
Pa

ks
i H

írn
ök

 a
rc

hí
v



2009. március 6.Paksi Hírnök 18

Paksi telephelyû szolgáltató kft. 

keres munkatársat, karbantartási

feladatok ellátására. 

Feltételek:
- Paksi lakhely.

- Nehézgépkezelõi vizsga földmunkagépekre
(MF 50, DH 112).

- C kategóriás vezetõi engedély.
- Ügyelet vállalása.

Elõnyök:
- Lakatos szakképesítés.

- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalatok.

Jelentkezés szakmai önéletrajz beküldésével
az alábbi címre: 7030 Paks, Pf.:37

Határidõ: 2009. március 13. 

További információ a 06/20-577-7089 
telefonszámon kérhetõ. 

Nincs varrógépe?
Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret?
Nincs rá ideje?
Átvevõhelyek:

RUHATÁRBAN PROBLÉMA?  A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!
Telefon: 70/528-5431 www.paksiruhaszerviz.hu; paksiruhaszerviz@freemail.hu

PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
(MONTÁZS)
Paks, Gagarin u. 3  Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-12  du. 13-18; SZO. 9-12

MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
Nyitva: H-P 8-12, du. 13-17; SZO. 8-12

KIADÓ 

INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

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

BA-TU

Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás

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

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

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

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

Rekordlétszám
a medencében

Nem kísérte hatalmas érdeklõdés a jubiláló tan-
uszodában rendezett vízi kosárlabda mérkõzést,
de akik elmentek, remekül szórakoztak. Miként öt
éve, az alapítás tizenötödik évfordulóján, most a
huszadikon is az ASE kosarasai és kajak-kenusai
csaptak össze. A mérkõzés látványos volt, igaz,
nem a jól kidolgozott helyzetek, hanem az ugyan-
ilyen jelzõvel illethetõ férfiúi felsõtestek miatt és
néhány humoros helyzet okán. Utóbbiakat fõként

az ihlette, hogy a kosarasok egyszerûen bandu-
koltak a vízben, míg az ehhez a közeghez jobban
szokott kajak-kenus csapatnak tempóznia kellett.
Ezt igen eredményesen mûvelték, sõt a kosárba is
többször betaláltak, mint hórihorgas ellenfeleik,
így másodszor is legyõzték az ASE kosárcsapatát.
Az uszoda vezetõje, Ujvári Endréné elmondta,
hogy nagy valószínûséggel a következõ évfordu-
lót is hasonlóképpen ünneplik, sõt sokan javasol-
ták, hogy rendezzenek évente ilyen mérkõzést.

A tanuszodáról szólva, büszkén számolt be ar-
ról, hogy az elmúlt két évtizedben 1,7 millió ven-
déget fogadtak. Fõként sportolók és diákok járnak
a létesítménybe edzések és tanórák keretében.
Rendszeresen van úszásoktatás még felnõtteknek
is. Bár a nagyközönség korlátozottan látogathatja
az uszodát: a reggeli és esti órákban, valamint hét-
végén, igyekeznek kielégíteni az õ igényeiket is.
Szauna, szolárium, konditerem is van a létesít-
ményben, ahova sokan járnak gyógyúszásra is. Ez
a szolgáltatás különösen azóta népszerû, amióta a
tanmedence vízhõmérsékletét harminc Celsius
fokra emelték, tette hozzá Ujvári Endréné. A tan-
uszodát a paksi atomerõmûvel kötött szerzõdés
alapján kezdetektõl a Dunacenter Therm Kft. üze-
melteti.                                             Vida Tünde

A Paksi Sportegyesület idén is
útjára indította a népszerû
„Fuss, ússz, kerékpározz a
gyermekedért” programsoro-
zatot. Az óvodák közül a
Hétszínvirág és a Mesevár,
míg az iskolai kategóriába a
Bezerédj, a Balogh Antal és a
Deák Ferenc általános iskolák
neveztek. Az elsõ alkalom ez-
úttal az úszás volt. – A három
próba közül az elõzõ években
az úszás volt a legnépszerûtle-
nebb, azonban a mai foglalko-
zásra minden eddiginél többen
érkeztek, aminek nagyon örü-
lünk – mondta el Horváthné
Szeip Ildikó, a PSE Szabadidõ
Szakosztályának vezetõje. Az
intézmények pontgyûjtõi fél-
óránként váltották egymást a
medencékben. A legkisebbek-
nek játékos ügyességi felada-
tokat szerveztek, míg a na-
gyobbaknak 200, illetve 500
métert kellett úszni. A vártnál
nagyobb létszámból adódik,
hogy sokan elõször vettek
részt a programsorozat nyitó
próbáján. 

– A fiam ellenõrzõ könyvé-
ben olvastam errõl a lehetõ-
ségrõl. Uszodába egyébként
rendszeresen járok, de a
Bezerédj színeiben most tem-
pózom elõször. A következõ
megmérettetésen is biztosan
részt veszek – fogalmazott
Heller Lajos. A részvételi re-
kord tehát megdõlt, összesen
533-an teljesítették a távokat.
A legaktívabbak a Mesevár
ovisok voltak, 136 fõvel, de a
deákosok is 132-en képvisel-
tették magukat. A Hét-
színvirág óvoda 113 úszója is
mindenképp említést érdemel,
de a Bezerédj 79, valamint a
Balogh Antal 74 fürdõzõje is
alaposan kitett magáért. Az
úszást követõen március 21-én
a futás következik az Ürgeme-
zõn. Az idei évben is sport-
szervásárlási utalványokért
küzdenek a résztvevõk, mely-
nek összértéke 500 ezer forint.  

Faller Gábor

A kajakosok jobban kosaraztak
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Mozimûsor
Március 11. (szerda) 19 óra

IGENEMBER

amerikai vígjáték

Március 13. (péntek) 19 óra
ESTI MESÉK

szinkronizált am. fantasy

Március 18. (szerda) 19 óra
AUSZTRÁLIA

szinkr. amerikai-ausztrál film

Március 20. (péntek) 19 óra
BENJAMIN BUTTON

KÜLÖNLEGES ÉLETE

feliratos amerikai dráma Ha már szánkózni, hóembert
építeni, hógolyózni nem lehe-
tett, mert kevés havat hozott az
idei tél, más elfoglaltságot ke-
resett a Benedek Elek Óvoda
vezetése a szabadtéri foglalko-
zásokra. Az ötlethez, hogy a
közeli jégpályára járjanak, el-
nyerték az atomerõmû támoga-
tását, így heti két alkalommal
ingyen vehették igénybe. A

Mesevár tagóvoda rendszeres
vendég volt a jégen és a Kishe-
gyi útiból is kilátogattak. A ko-
ri órák tapasztalatait felhasz-
nálva munkatervet dolgoznak
ki az óvónõk, amellyel õszre
szeretnének elkészülni, és ha
lehetõség lesz rá, folytatni a
nagy sikert aratott foglalkozá-
sokat a jégpályán.

Kohl Gyöngyi

Ovi-kori a jégpályán

Színház
Már kaphatók a tavaszi színházi
bérletek a VMK-ban, melyet az
atomerõmû támogatásának kö-
szönhetõen ismét kedvezmé-
nyes áron vásárolhatnak meg az
érdeklõdõk. Az elõadássorozat-
ban három komédiát láthatnak
majd: Hárman a padon (Buda-
pesti Kamaraszínház), A napsu-
gár fiúk (Karinthy Színház),
Mennybõl a hulla (Budaörsi Já-
tékszín). Bérletek válthatók sze-
mélyesen a mûvelõdési központ
jegypénztárában április 10-ig,
mely hétfõtõl csütörtökig, 14-17
óráig tart nyitva. 

Kiállítás
Balogh László szekszárdi
festõ tárlatának megnyitójára
várják az érdeklõdõket a
VMK kiskiállítójába, március
13-án, 17 órára. A kiállítást
Sas Erzsébet író nyitja meg,
közremûködik Sóthy Szabina
és Gyulai István. 

A könyvtárgalérián március-
ban Afrikai hangulat címmel
Ódryné Horváth Krisztina
munkáit láthatják. 

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Az ÖKO munkacsoport hív
és vár minden érdeklõdõt már-
cius 19-én, 17 órára az ESZI
nagyelõadójába, ahol Hetesi
Zsolt (akirõl elõzõ lapszá-
munkban olvashattak) Az utol-
só óra címmel tart elõadást. 

Mit ajánl
olvasóinak
a VMK könyvtára?

Régi fényképek, levelek, pár fi-
nom fülbevaló, szervizbõl meg-
maradt porceláncsésze, agyonol-
vasott könyv… Milyen jó is eze-
ket a tárgyakat megtalálni egy
eladásra kiürített, kedves lakás-
ban! Milyen jó is ezeket a tár-
gyakat elõvenni, nézegetni, em-
lékezni! Mert mi is a történe-
lem? Nem a családok története?
Nem az a sok-sok történet, me-
lyeket régi ünnepi ebédek alatt
hallgattunk? Nem azoknak a tör-
téneteknek hosszú sora, melye-
ket gyermekeinknek, unokáink-
nak tovább mesélünk?
Doncsev Toso bolgár fordító-
ként és kisebbségi politikusként
volt ismert eddig. Nagynénjérõl,
Ica nénirõl írt családregénye azt
bizonyítja, hogy ismer valami-
lyen titkot. A titkot, amely meg-
szólaltatja az élettelen emléktár-
gyakat. Családi krónikája az
1956-ot követõ két évben játszó-
dik, de az elbeszélõ kamasz fiú
emlékezetében felidézõdik fél
évszázad (a századelõtõl az öt-
venes évekig) története is.
A fordulatos regényben keser-
nyés humorral szól a szerzõ fék-
telen szenvedélyrõl, szerelem-
rõl, csalódásról, átokról. Csupa
olyan dologról, amit mindannyi-
an ismerünk.
Minden olvasónak ajánlom a
könyvet, akit érdekelnek a tiszta
eszmények, hogy lehet ember-
nek maradni minden körül-
ményben és azoknak is, akik
hisznek a család megtartó erejé-
ben és az igaz szerelemben.
(Toso, Doncsev: Ica néném elát-
kozott boldogsága. Bp.:
Qualiton Kiadó, 2006.)
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Válassza az igényének 

megfelelõ számlacsomagot!

Lakossági számlacsomagok:

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

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

Vállalkozói számlacsomagok:

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

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

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

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

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

Alapítványok,
figyelem!

Engedjék meg, hogy a Paksi Hírnök
egyik szolgáltatását ajánljuk szíves
figyelmükbe. 

Ajánlatunkkal lehetõséget kínálunk
civil szervezeteknek és alapítványok-
nak, hogy meghirdessék az adózó
állampolgárokhoz szóló, az SZJA
1%-ának felajánlására vonatkozó
felhívásukat. Alkalmazkodva a be-
vallási határidõkhöz, folyamatosan,
kedvezõ feltételekkel tehetik közzé
hirdetéseiket, amelyek megjelenésé-
hez jelentõs árengedményt biztosí-
tunk.

A hirdetések jellemzõ méretei és
árai:

1/16 (44x62 mm)   4.800 Ft
1/8   (92x62 mm)   9.600 Ft

A felület lefoglalása a megjelenés
elõtt hét nappal szükséges, a nyom-
dakész hirdetés leadása a megjele-
nés elõtt négy nappal. Amennyiben
ajánlatunk felkeltette érdeklõdését,
bõvebb felvilágosítással állunk ren-
delkezésükre az alábbi elérhetõsé-
gei egyikén: 

Fonyó Lajos PR és média tanácsadó

Mobil: 70/3108-374
fax: 75/311-058

e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu.


