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NYUGDÍJASHITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

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

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

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

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

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Bemutatkoznak
az általános iskolák
Március 16-án és 17-én írathatják be a szülők gyermekeiket
Pakson óvodába és általános iskolába a 2011/2012-es tanévre.
Az önkormányzati fenntartású iskolákban indítható osztályok
számáról, a hozzájuk tartozó körzethatárokról, a beíratás rend-
jéről és az osztálylétszámokról a közelmúltban döntött a képvi-
selő-testület humánpolitikai bizottsága. A tudnivalókat az ön-
kormányzat nemrég megjelent Óvodába-iskolába beíratás 2011
című kiadványában foglalta össze. A Bezerédj és a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában kettő, a Deák Ferenc Általános Is-
kolában pedig egy első osztály indul a következő tanévben. 

Az önkormányzati fenntartású általános iskolákról lapunk 14-
15-16. oldalán olvashatnak.

Piaci pillanatképek
Képriport a 12–13. oldalon
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A nagy készülődés nem volt
hiábavaló sem a hivatalban,
sem az öregfiúk háza táján,
minden remekül sikerült. A
törvény adta lehetőséggel él-
ve harminckilenc, Székely-
udvarhelyen élő magyar fo-
lyamodott honosításért Pak-
son annak eredményeként,
hogy itteni barátaik felvetet-
ték, ezt a fontos lépést itt te-
gyék meg. Akadt, aki székely
ruhát öltött jelezvén, ünnep
számára ez a nap. A polgár-
mesteri hivatal igazgatósági
osztályának teljes apparátusa
fogadta a honosítási kérelme-
ket, tulajdonképpen egy dél-
előtt alatt elintézték a forma-
ságokat. Az igényeket a hiva-
tal továbbítja a megfelelő
szerv felé. A következő lépés-
re, az eskütételre már Erdély-
ben kerül sor. Ahogy Deák

Imre, a csapat motorja mond-
ta, ünnepélyes keretek között,
együtt szeretnék ezt megten-
ni, otthon, Székelyudvar-
helyen. Ezt ugyan nem biztos,

hogy sikerül elintézni, hiszen
nagyon szűkös az adminiszt-
ráció, a honosítási eljárás kint
lassú, ezért volt kettős az örö-
mük, hogy Paksra jöhettek. 

– Most már papíron is ma-
gyarok lehetünk – fogalma-
zott Deák Imre hozzátéve, bi-
zony régen várt pillanat volt
számukra a magyar állampol-
gárság iránti kérelem benyúj-
tása. 

Házigazdáik jóvoltából tar-
talmas napokat tölthettek a
vendégek Pakson. Miután sok
köztük a pedagógus, iskolalá-
togatást is beiktattak. Szabó
Béla igazgató és Horváthné
Szűcs Marianna, a fenntartó
kuratórium ügyvivő szerveze-
tének vezetője kalauzolásával

az ESZI-t nézték meg. Eköz-
ben Szakács István Péter a di-
áksággal találkozott. A széke-
lyudvarhelyi író, pedagógus
előadásában olyan áruról be-
szélt, amit a diákok lelkébe
kell csempészni. A Csem-
pészáru című rendhagyó iro-
dalomórán nemcsak az ESZI,
hanem a Vak Bottyán Gimná-
zium és az I. István Szakkép-
ző Iskola diákjai is részt vet-
tek. 

Hazaindulásuk előtt újra
bepárásították a székelyud-
varhelyi vendégek a paksi te-
kinteteket: a hivatal igazga-
tási osztályának azt a hét
munkatársát, akik az állam-
polgársági kérelmek befoga-
dásában szerepet vállaltak,
valamint Hajdú János polgár-
mestert, dr. Blazsek Balázs
jegyzőt, Süli Jánost, a paksi
atomerőmű vezérigazgató-
helyettesét és Mittler István
kommunikációs igazgatót
tiszteletbeli székellyé fogad-
ták. Hamvas István vezér-
igazgatót csak azért nem,
mert vele ezt korábban már
megtették, csakúgy, mint
paksi barátaikkal, akikkel
egyébként lejátszották a so-
ros labdarúgó mérkőzést is,
amelynek eredményét most
valószínűleg nem igazán
jegyzik.      

Vida Tünde

Már papíron is magyarok lehetnek

Kevesen úszták meg könnyek nélkül a
székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázi-
um öregfiúk csapatának legutóbbi paksi
látogatását. Nemcsak a köztudottan érzel-
mesebb hölgyek, hanem bizony a kérge-
sebb lelkű férfiak szeme sarkában is
könnycsepp csillogott, amikor arról me-
séltek, hogy milyen érzés volt tanújának,
illetve részesének lenni, amikor itt, Pak-
son, a városházán igényelték a magyar ál-
lampolgárságot az erdélyiek.
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő

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

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

Paksi Hírnök

Nemcsak a működtetéshez
biztosít elegendő forrást a
költségvetés, hanem kétmil-
liárd forintnyi fejlesztést is
tartalmaz – értékelte a vá-
ros 2011. évi költségvetését
Hajdú János polgármester.
Az első fordulós előterjesz-
tést egyhangúlag fogadta el
februári ülésén a képviselő-
testület. 

Körülbelül ötszáz millió forint
pénzmaradvány lesz a tavalyi
évről és a korábban kibocsátott
teljes kötvényösszeg is a város
rendelkezésére áll – mondta el
Hajdú János a 2010-es költség-
vetés értékelésekor. Paks pol-
gármestere hozzátette: ezek a
pénzek részben forintban, rész-
ben euróban vannak lekötve,

jelentős kamatokat hoznak a
városnak, hozzájárulva a biz-
tonságos, egyensúlyban lévő
idei költségvetéshez. Az el-
múlt években nem volt olyan
költségvetése a városnak,
amelyben már ilyenkor, az első
fordulós tárgyaláskor látszott,
hogy kétmilliárdnyi fejlesztés-
re lesz lehetőség a nyolcmilli-
árdot alig meghaladó költség-
vetési főösszeg mellett – tájé-
koztatott városunk vezetője.
Hajdú János elmondta: az első
fordulós tárgyalásra csak a lé-
nyeges fejlesztési elemeket
fejtették ki. Így az anyag tartal-
maz egy 600 millió forintos
forrást az új balneológiai köz-
pont megépítésére, ebből az
összegből szerkezetkészre
építhető a fürdő. Ötszázmillió

forintos összeg biztosítja az
európai uniós pályázatokhoz
szükséges forrást – ezek a vá-
ros alapfeladataihoz kötődő
beruházások: a szennyvíztelep
tervezett felújítására és az új
hulladékgazdálkodási rendszer
kiépítésére benyújtott pályáza-
tok önrészei. Emellett partfal-
építésre és a Cseresznyéskert
Erdei Iskola korszerűsítésére
elkülönített keret is szerepel
már a költségvetésben. 
– Nyolcszázmillió forintos cél-
tartalékot is képeztünk – tud-
tuk meg a polgármestertől –,
ennek felhasználásáról a két
forduló között születik döntés.
Ebből az összegből valósulhat-
nak meg a körzetekben terve-
zett fejlesztések, útfelújítások.

Dallos Szilvia

Kétmilliárd lesz fejlesztésre

A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat a német nemzetiségi
kultúra és emberi kapcsolatok
ápolása, fejlesztése érdekében
végzett közéleti tevékenység
elismeréseként „Arany Roz-
maring Díj” kitüntető cím
odaítéléséről dönt.

A díj adományozására javas-
latot tehet minden paksi lakos,

paksi székhelyű jogi személy,
valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet. Az
ajánlásnak tartalmaznia kell a
jelöltnek azon teljesítményét,
mely méltóvá teszi a kitüntető
címre. A javaslatokat legké-
sőbb 2011. március 21-ig írás-
ban lehet eljuttatni az önkor-
mányzat címére.

Arany Rozmaring díj

Elkészültek a Paks és Térsége
Hulladékgazdálkodási Rend-
szer kiviteli tervei. A beruhá-
zás megvalósítására európai
uniós forrásra pályázott a
társulás, a pályázat második
fordulós anyagát befogadta a
szakminisztérium.

A második fordulós pályázati
anyagot decemberben nyújtotta
be a Paks és a környékbeli hat
település alkotta társulás, mely
többek között új szeméttelep,
hulladékudvar, szelektív válo-
gatócsarnok és komposztálóte-
lep megvalósítására alakult. A
pályázatot a napokban befogad-
ta a környezetvédelmi miniszté-
rium. A beruházás előkészítése
folyamatos, január végére az
engedélyezési tervek alapján el-
készültek a kiviteli tervek. 
– A hulladéklerakót az év vé-
géig meg kell építenünk, mivel
a jelenlegi szeméttelep betelik.
Ezért még a pályázati döntés
előtt elindítjuk a kivitelező ki-
választására a közbeszerzési
eljárást – tudtuk meg Hoff-
mann Zoltánné projektkoordi-
nátortól. A komplett beruházás
költsége másfél milliárd forint,
a pályázat hetvenszázalékos
támogatásról szól. A 30 száza-
lékos önerőt a települések la-
kosságszám-arányosan vállal-
nák. A pályázat második for-
dulós anyaga bírálat alatt van.
Döntés legkorábban március
végén várható. -dsz-

Befogadták 
a pályázatot
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A lakosság bizalmát és az elért
eredményeket megtartottuk,
a közrend és a közbiztonság
biztosított, valamint a bűn-
ügyi felderítettség mutatói to-
vábbra is magasak, a Paksi
Rendőrkapitányság a megye
öt kapitánysága közül a máso-
dik. Ezeket az eredményeket
emelte ki dr. Kuti István, Paks
rendőrkapitánya az elmúlt
esztendő összegzéseként a kö-
zelmúltban megtartott állo-
mánygyűlésen.  

Az elmúlt esztendő sok kihívást
tartogatott a Paksi Rendőrkapi-
tányságnak. Volt két választás, a
rendőrség munkatársai kataszt-
rófahelyzetekben is segítséget
nyújtottak, valamint visszatérő
feladat az élvonalbeli labdarú-
gó-, illetve kosárlabdacsapat
mérkőzéseinek biztosítása.
Mindennek ellátását úgy kellett
megoldania a kapitányságnak,
hogy létszámgondjaik voltak.
Két új rendőri egység alakult

Pakson: az autópálya alosztály,
illetve a Neutron Bevetési Osz-
tály alapjain létrejött Terrorel-
hárító Központ 9-es egysége.
Ezek komoly elszívóerőt jelen-
tettek, több mint kéttucatnyian
távoztak hozzájuk. A korábbi
nyugdíjazások és a továbbra is
várható elvándorlás miatt nagy-
jából húszszázalékos létszámhi-
ánnyal küzd a paksi kapitány-
ság. Szolgálati lakás híján pedig

nem tudnak ide csábítani kollé-
gákat. A fiatalodó állománnyal
együttjár a csekély munka- és
élettapasztalat, ennek áthidalása
a vezetők felelőssége, mondta el
dr. Kuti István. 

Az autópálya átadásával a vá-
rakozás ellenére nem nőtt meg
az utazó bűnözés, amiben szere-
pe van az autópálya-rendőrség-
nek, illetve a városban működő
kamerarendszernek. Dr. Kuti

István elmondta: a betöréses lo-
pások száma 2010-ben több
mint húsz százalékkal csökkent.
A balesetek száma is jelentős
csökkenést mutat, halálos kime-
netelű nem történt. A kedvező
változás okaként a rendőrkapi-
tány három okot említett. Egy-
részt az adminisztratív biztonsá-
got, azaz az objektív felelőssé-
get és a zéró toleranciát; más-
részt a közlekedés rendjét, azaz,
hogy a legnagyobb baleseti gó-
cot jelentő teherjármű-forgalom
jelentős része az autópályára ke-
rült át, harmadrészt a közleke-
dési morál javulását, amelyért
továbbra is igyekeznek tenni. 

A terveket illetően elsődle-
ges feladatként a létszámfel-
töltést emelte ki a rendőrkapi-
tány, illetve az eredmények
megőrzését mind a közleke-
désbiztonság, mind a vagyon-
biztonság területén. Hozzátet-
te, hogy mindez erejük jelen-
tős részét el fogja vinni, ezért
az NB I-es mérkőzések bizto-
sításához már szükség lesz a
megye együttműködésére.     

Kohl Gyöngyi

Kevés a rendőr, sok a feladat

A Paksi Vízirendészeti Őrshöz Dunaföldvártól Szekszárdig,
illetve a másik parton Dunaegyházától Ósükösdig a Duna 73
folyamkilométernyi szakasza tartozik. Spiesz Tamás szolgálat-
parancsnok tájékoztatása szerint 2010-ben halálos vízi baleset
ezen a területen nem történt, a vízből mentések száma minimális-
ra csökkent az előző évhez képest, és szabálysértési feljelentés is
ritkán fordult elő. A kishajó- és csónaktulajdonosok egyre inkább
betartják a vízi közlekedés szabályait, odafigyelnek járműveik
megfelelő felszereltségére. A paksi vízi rendőrök tavaly is részt
vettek a nemzetközi szinten végrehajtott Aquapol ellenőrző
akciókban, valamint rendezvények biztosításában. A motorcsó-
nakos őrjáratot gyakran gépkocsizó járőr segíti a folyó menti
utakon. Tavaly engedély nélküli fakitermelés, illetve hallopás for-
dult elő, ám nem jelentős számban. 

Kétszer annyi esetben kellett kivonulnia a
paksi hivatásos önkormányzati tűzoltóság
munkatársainak tavaly, mint a megelőző év-
ben, hangzott el a szervezet hagyományos
évértékelő állománygyűlésén. A tűzoltóság
elmúlt éve sikeres, egyben eseményekben
gazdag volt, 2010-ben Pakson és vonzáskör-
zetében 431 esetben kellett kivonulnia a vá-
ros lánglovagjainak. A riasztásokra vissza-
emlékezve Bán Attila tűzoltó alezredes töb-
bek között a Ciao Pizzéria leégését, a főutca-
felújítás során történt gázszivárgást, vala-
mint egy kajdacsi tűzeset elhárítását emelte
ki, utóbbinál kollégáinak másfél ezernél is
több égő bálával kellett megküzdeniük. A ri-
asztások magas száma elsősorban az elmúlt
évre jellemző szélsőséges időjárásnak volt
betudható, így legtöbb esetben a házakat,
pincéket elárasztó víz, valamint a kidőlt és
veszélyessé váló fák adtak munkát a paksi
tűzoltóknak. Bán Attila beszámolójában el-
mondta, a parancsnokság eszközállománya
az elmúlt évben egy több száz millió forintos
magasból mentővel, egészen pontosan egy
Bronto Skylifttel gazdagodott, melynek
munkamagassága eléri a 42 métert is.

Bán Attila tájékoztatása szerint az állo-
mánylétszámot tekintve jelentős változás
nem történt. A beszámolóból kiderült, a fel-
szerelések tekintetében mind a megyében
egyedülálló magasból mentőnek, mind az új
tehergépjárműnek köszönhetően jól állnak,
azonban a laktanyával vannak még gondok,
ezeket a fenntartó önkormányzattal közösen
igyekeznek megoldani. A gyűlés vendége,
Hajdú János polgármester is megköszönte a
tűzoltóság éves munkáját és kiváló felké-
szültségét, valamint Bán Attila szavait meg-
erősítve hozzátette, az önkormányzat lehető-
ségeihez mérten igyekszik támogatni a szer-
vezetet annak érdekében, hogy a hivatása el-
végzéséhez szükséges eszköz- és feltétel-
rendszer rendelkezésére álljon.

Ugyanakkor az önkormányzati intézmény-
ként működő tűzoltóság sorsa a kormány új
katasztrófavédelmi koncepciójának értelmé-
ben egyelőre kérdéses. Az elmúlt évek ipari
és természeti katasztrófáinak növekedő szá-
ma miatt a kormány több ponton módosíta-
ná a felkészülés és védekezés szabályait, va-
lamint a katasztrófavédelemről szóló jogsza-
bályokat. A Belügyminisztérium és az Or-

szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
javaslatait tartalmazó koncepció többek kö-
zött felveti a tűzoltóságok államosításának
lehetőségét, így mind a szakmai követelmé-
nyek, mind a felügyelet és finanszírozás te-
rületén megnőhet az állam szerepvállalása.
A tűzoltóságot alapjaiban megreformáló
jogszabálytervezet már tavasszal a parla-
ment elé kerül. Matus Dóra

Mozgalmas évet zártak a tűzoltók

Sok munkát adott a viharos erejű szél.
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Már igényelhető a súlyos moz-
gáskorlátozottak támogatása
az önkormányzat szociális osz-
tályán. Az utazáshoz, autóvá-
sárláshoz, illetve -átalakításhoz
kérhető támogatáshoz szüksé-
ges kérelmet április 30-ig kell
beadniuk az érintetteknek.

1995-ben jelent meg az a jogsza-
bály, amely rendelkezik egyebek
mellett a mozgáskorlátozottak
támogatási lehetőségeiről is.
Pakson évente körülbelül
félezren igényelnek különböző
támogatást. A feltételek idén
sem változtak: a kérelemhez csa-
tolni kell a súlyos mozgáskorlá-
tozottság tényét bizonyító házi-
orvosi igazolást és a jövedelem-
igazolást. Csak az kaphat támo-
gatást, akinek a családjában az
egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg a 71.250 forintot füg-

getlenül attól, hogy egyedül
vagy családban él-e a kérelmező
– tájékoztatott Badics Istvánné, a
szociális osztály vezetője. Több-
féle támogatás igényelhető, a
leggyakoribb a közlekedési, ez
évi hétezer forintot jelent. Ez az
összeg bizonyos szorzókkal leg-
feljebb 28 ezer forintig emelked-
het. Emelheti a juttatást a tanulói
jogviszony, a kiskorú gyermek
ellátása és a munkába járás. Az
utazási mellett igényelhető gép-
járműszerzési, illetve -átalakítási
támogatás is. Autóvásárlásnál a
támogatás összege a vételár
60%-a, de legfeljebb 300 ezer
forint, a gépjármű-átalakításnál a
költség 100%-a, de legfeljebb 30
ezer forint lehet. Az igényléshez
szükséges formanyomtatvány a
szociális osztályon kérhető, illet-
ve letölthető a www.paks.hu
honlapról.                          -dal-

Mozgáskorlátozottak
figyelmébe 

Megkezdte működését a
Paksi Kistérségi Alapszol-
gáltató Központ. Az új in-
tézmény az első, amelyet a
Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás alapított és tart
fenn. Létrehozása az állami
támogatások igénylése mi-
att volt szükségszerű.

A szociális és gyermekjóléti
alapellátások, így a gyer-
mekjóléti és családsegítő
szolgáltatás, az idősek nap-
pali ellátása, az étkeztetés és
a házi segítségnyújtás meg-
szervezése és biztosítása
Pakson és a kistérség 13 te-
lepülésén – ez a feladat vár a
Paksi Kistérségi Alapszol-
gáltató Központ néven létre-
hozott új intézményre. Há-
rom településen csak a he-
lyettes szülői hálózatot mű-
ködteti az új szervezet. A
feladatokat ellátó szakembe-
rek személye nem változott,
csak eddig más szervezet
égisze alatt tevékenykedtek.
Az új intézmény létrehozását
az indokolta, hogy a szociá-
lis alapellátáshoz igényelhe-
tő kiegészítő normatívához
csak e szervezeti formában
juthatnak hozzá a települé-
sek. A Paksi Többcélú Kis-
térségi Társulás esetében ez
41 millió forintot jelent. A
változás a lakosságot nem
érinti, hiszen a szolgáltatáso-
kat igénybe vevők továbbra
is ugyanazokkal a szakembe-
rekkel találkoznak és a dol-
gozók státuszában sem kö-
vetkezik be módosulás. A
Paksi Kistérségi Alapszol-
gáltató Központot az Ifjúság
útja 1/A. szám alatt, a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti
Központban találják.     -dsz-

Csak a név 
változott, 
a szolgáltatás,
a szakember-
gárda nem

Tűzifát kapott a Jobbik paksi
szervezetétől körülbelül har-
minc család. Az adományok-
ból nemcsak paksiaknak, ha-
nem környékbelieknek is ju-
tott. A fát a Jobbik önkéntesei
maguk termelték ki. Horváth
Zoltán, a szervezet tagja be-
számolt róla: egy vállalkozó
lehetővé tette, hogy több hek-
tárnyi területről elszállítsák a
kivágott fát. A tulajdonos csak
a rönköket vitte el, a többit a
jobbikosra hagyta. Ők egy hó-
napon át dolgoztak, végül nagy-
jából ezer mázsa fára tettek
szert, amiből mintegy harminc
családnak jutott. Akadt olyan
kis jövedelmű família, ahol a
tél hátralévő részében már
nem kell költeni tüzelőre, mert
harminc mázsányit kaptak a
párt paksi szervezetétől.    -vt-

Tűzifaakciót
hirdetett 
a Jobbik

Január 1-jétől változtak a súlyos mozgáskorlátozottsághoz
kapcsolódó gépjárműadó-mentesség szabályai.  A mentesség
igénybevételének már nem feltétele, hogy a mozgáskorlátozott
személy egyben az autó tulajdonosa is legyen. Ez évtől kezdő-
dően már a súlyosan mozgáskorlátozott üzembentartó adóalany
is mentesül az adófizetés alól. A hivatal adócsoportja jelenleg
a csekkek kipostázását végzi, de kéri az érintetteket, hogy – mi-
vel központi adatbázis nyomán küldik ki a csekkeket – akit
érint a mentesség, jelezze az adócsoport felé. 

Még egy változás lépett életbe e téren: csak 13 ezer forintig
jár a mentesség, ha e fölötti összeget állapítanak meg teljesít-
ménye alapján az autóra, a különbözetet be kell fizetni. Az éves
adóteherhez kapcsolódó mentesség továbbra is érvényesíthető
a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút vagy cselekvőképességet
kizáró, illetve korlátozó gondnokság alatt álló nagykorút szál-
lító szülő személygépkocsija utáni adóban.

A paksi I. István Szakképző Is-
kola állást hirdet

– hegesztő tanulók szakmai
elméleti oktatására, valamint

– gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős munkakör betöltésére.

Érdeklődni lehet: 75/311-278
vagy önéletrajzokat várnak a
titkarsag@paszi.hu e-mail
címre.

Álláshirdetés
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A Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat kezdeményezésére
két szemetes konténert szállí-
tott a DC Dunakom Kft. a
Dankó és a Síp utcába. A vá-
ros önkormányzata biztosítja
a gyűjtőt annak érdekében,
hogy az ott lakók rendezhes-
sék lakókörnyezetüket. A
konténerekbe csak a ház kö-
rül található lomot tehetik a
polgárok, amit a cég hetente
kétszer szállít el. 

Konténer 
a szebb portákért
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Atomerőmű

Szűk körű sajtóbeszélgetés
keretében számolt be elképze-
léseiről, a Radioaktív Hulla-
dékokat Kezelő Kft. jelenlegi
feladatairól és távlati terveiről
dr. Kereki Ferenc, a cég nem-
régiben kinevezett ügyvezető-
je. Mint elmondta, a Báta-
apátiban található Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló fel-
szín alatti létesítményének be-
fejezése és a paksi Kiégett Ka-
zetták Átmeneti Tárolójának
további modulokkal történő
bővítése élvez prioritást 2011-
2012-ben. 

– A legfontosabb feladat,
hogy Bátaapátiban a kis és
közepes aktivitású radioaktív
anyagokat befogadó tárolót a
megfelelő műszaki állapot-
ban átadjuk, elkezdődjön a

hordók leszállítása, kamrák-
ban való elhelyezése – húzta
alá dr. Kereki Ferenc. Mint
mondta, két kamra épül most.
Ezek a tervek szerint a jövő
év közepére elkészülnek, s az
engedélyezési eljárás végez-
tével év végén fogadókészek
lesznek. Beszélt arról is,
hogy az ehhez szükséges sze-
mélyi és anyagi háttér bizto-
sított. A költségeket a Köz-
ponti Nukleáris Pénzügyi
Alap fedezi, amelynek legna-
gyobb befizetője a Paksi
Atomerőmű Zrt., kezelője pe-
dig az Országos Atomenergia
Hivatal. Sokrétű feladatainak
ellátására idén 16,7 milliárd
forintot fordíthat az RHK
Kft. A bodai kutatások fellen-
dítésének fontosságáról is

szót ejtett az ügyvezető. Azt
mondta, hogy a másik két fel-
adat végeztével ide csoporto-
sítják majd erőiket. Egy mér-
nökcsapat toborzását már
megkezdték. Szükség van
egy mélygeológiai kutatóla-
bor építésére, húzta alá dr.
Kereki Ferenc. Hozzáfűzte,
hogy a nagy aktivitású hulla-
dékokat befogadó tárolóra,
amit az elképzelések szerint
Boda térségében építenének,
szükség van. Újságírói kér-
désre elmondta, hogy a pécsi
uránbánya nem alkalmas arra,
hogy befogadja a nukleáris
hulladékot, hiszen ott mások
a biztonsági szabályok és más
a cél is: mégpedig a földben
rejlő érc kinyerése, nem a
hosszú időn át történő tárolás.

Tervezik, hogy bővítik Pak-
son az irodaépületet és látoga-
tóközpontot, s ezzel együtt azt
is mérlegelik, hogy Paksra te-
gyék át az RHK Kft. központ-
ját, ami most Budaörsön van,
erősítette meg az ügyvezető.
Ám, mint mondta, ez ma még
nincs napirenden.               -vt-

RHK Kft.: vázolta elképzeléseit az új ügyvezető

A paksi atomerőműben eltöltött több mint
másfél évtized, majd az OECD Atomener-
gia Ügynökségénél töltött bő öt esztendő
után vitt Kovács Pál útja a fővárosba.
Tavaly júniustól a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium helyettes államtitkáraként fel-
ügyeli az energiaügyeket, de, mint mond-
ta, paksi maradt. A hétvégeket itt tölti, s
hét közben is hazajár, ha munkája haza-
szólítja. Erre van esély, hiszen a Paksi
Atomerőmű Zrt. felügyelő-bizottságának
tagjává választották. Lányai ma már Bu-
dapesten tanulnak, felesége viszont a Ba-
logh Antal Katolikus Iskolában dolgozik,
ő maga pedig hiszi, hogy a jövőben is lesz
köze Pakshoz, amelynek azt kívánja, hogy
az atomerőmű biztosítson számára kiszá-
mítható jövőt. 

Nem könnyű időpontot egyeztetni Kovács
Pállal, hosszú hetek kellenek, hogy elcsíp-
jünk egy félórát, mert vagy úton van – gya-
korta külföldön –, vagy tárgyal. Úgy látszik
azonban, hogy nem teher számára a renge-
teg munka, bár nem rejti véka alá: feladata
jóval szerteágazóbb, mint az eddigiek, hi-
szen eddig csak az atomenergiával foglalko-
zott, most viszont az egész ország energiael-
látásának biztosításában vállal kulcsszere-
pet. A legnagyobb kihívás – mint mondja –
az energiastratégia elkészítése. 

– Átháríthatatlan a felelősség, nagyon
körültekintően kell eljárni, amikor az or-
szág jövőjéről születnek döntések – je-
gyezte meg. 

Magyarországnak eddig még nem volt
hosszú távú energiastratégiája, a most ké-
szülő 2030-ig határozza meg a követendő
irányvonalakat, sőt, ad némi kitekintést a
következő húsz évre is. Ugyanezen az elven
alapulva kívánják felvázolni az európai uni-
ós stratégiát is. Ebben a munkában a soros
elnökség okán Magyarországra, azon be-
lül is a Kovács Pál által irányított teamre
hárul komoly szerep. Mind a hazai, mind
az uniós program fontos eleme az energia-
hatékonyság, a takarékosság, a meglévő
infrastruktúrák leghatékonyabb alkalma-
zási módja, az energiamix meghatározása.
A most készülő energiastratégiának fontos
eleme az atomenergia, amelyről a helyet-
tes államtitkár azt mondja, kiváló eszköz
arra, hogy „centralizáltan, egyszeri befek-
tetéssel, jó hatásfokkal érjenek el szén-di-
oxid-kibocsátás-csökkenést”. Ebben az
atomenergia mellett a megújuló energia
kap komoly szerepet. Kovács Pál elmond-
ta, hogy az a 2000 megawatt, amit a tervek
szerint 2020 és 2030 között Pakson üzem-
be helyeznek, kedvező helyzetet teremt,
de már most gondolni kell arra, hogy a je-
lenlegi blokkokat le kell majd szerelni és
helyettesíteni kell. Hozzátette, hogy a
nukleáris energiával mint lehetőséggel e
tekintetben is számolnak.          Vida Tünde

Komoly szerepet szánnak az atomenergiának
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A jövőben is együttműködik a
lakosság tájékoztatása, az atom-
erőmű társadalmi elfogadottsá-
ga érdekében a Paksi Atomerő-
mű Zrt. és a környezetében lévő
települések részvételével létre-
jött társulás, a TEIT. Az együtt-
működés megerősítéséről szóló
megállapodást, ami egyben a
2008-ban tíz évre kötött szerző-
dés idei aktualizált dokumentu-
ma, múlt héten írták alá az Er-
zsébet Nagy Szállodában. Ezt
követően sajtótájékoztatón
mondta el Hamvas István ve-
zérigazgató azt, hogy fontos
számukra a Társadalmi Ellenőr-
ző és Információs Társulás,
mert tőlük független mérések-
kel hitelesítik az atomerőmű
biztonságos és környezetbarát
mivoltát, a lakosság közvetlen
tájékoztatásával erősítik a társa-
dalmi elfogadottságot, ami el-
engedhetetlen feltétele a straté-
giai célok – azaz az üzemidő-
hosszabbítás és a bővítés –
megvalósításának. 

A TEIT, amelynek nevébe az
ellenőrzés és az információ
mellé a területfejlesztés is be-
került, a jövőben hasonló lelke-

sedéssel végzi munkáját,
mondta Török Ferenc, Kalocsa
polgármestere, a társulás új el-
nöke. Kifejtette, miután Kalo-
csa a TEIT székhelye, és Paks
után ez a legnagyobb település,
ragaszkodtak az elnöki poszt-
hoz. A többszöri találkozás so-
rán sikerült az elképzeléseket
összecsiszolni, baráti hangvé-
telt és egy olyan szervezeti fel-
építést kialakítani, amelyet a
tagság elfogadott. Eszerint az
elnök munkáját nem két elnök-
helyettes, hanem Gáncs István

személyében egy társelnök se-
gíti. Szerződéskötésre, kötele-
zettségvállalásra csak kettejük
együttes aláírásával kerülhet
sor. A jövőben – mondták a tár-
sulás vezetői – erősíteni kíván-
ják a kommunikációt. – Felada-
tunk, hogy segítsük megőrizni
a lakosság biztonságérzetét és
tudatosítsuk, hogy az atom-
energia tiszta energia – húzta
alá Török Ferenc. 

A Társadalmi Ellenőrző, In-
formációs és Területfejlesztési
Társulás az elmúlt hetek

egyeztetése eredményeként ja-
nuár 20-án öntötte végleges
formába társulási megállapo-
dását, amelyet a 13 tagtelepü-
lés önkormányzata is tárgyalt.
Paks város képviselő-testülete
február 9-én tűzte napirendjére
a kérdést. A TEIT elnöki tiszt-
ségét 2010. október 1-jéig Ka-
locsa korábbi polgármestere,
dr. Török Gusztáv Andor töl-
tötte be, megbízatása polgár-
mesteri tisztségének megszű-
nésével véget ért, így a helyha-
tósági választásokat követően
a TEIT tagjainak tisztségvise-
lőket kellett választaniuk. A
társulási megállapodás módo-
sítását azt tette szükségessé,
hogy a tagönkormányzatok
kezdeményezték az elnöki
tisztség mellett a társelnöki
tisztség létrehozását, a szava-
zati arányok módosítását és a
társulás feladatainak pontosítá-
sát. A döntésekhez a jövőben
minimum a tagok kétharmadá-
nak szavazatára van szükség,
kivéve a társulás bővítését,
amihez minden tagtelepülés
önkormányzatának jóváhagyó
döntése kell.                   -vida-

Megerősítették az együttműködési szerződést

Pakson tartott ülésén az atomerőmű jövőjé-
vel foglalkozott az Országgyűlés fenntart-
ható fejlődés bizottsága. A tanácskozáson
egy döntés született: általános vitára alkal-
masnak minősítették az atomenergia hazai
felhasználásának biztonságáról szóló 2008.
évi jelentést. Jávor Benedek elnök az ülés
után elmondta, hogy a Magyar Villamos
Művek Zrt. képviselőjétől és Hamvas Ist-
vántól, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigaz-
gatójától kaptak tájékoztatást az atomerő-
mű jövőjével kapcsolatos elképzelésekről,
majd üzemlátogatáson vettek részt. Az el-
nök beszámolt róla, hogy „messze nem volt
egyetértés” az új blokkok építése kapcsán. 

Ő ugyanis a Lehet Más a Politika véle-
ményét képviselve azt szorgalmazza,
hogy ne hozzanak döntést mindenre kiter-
jedő elemzés nélkül. A bizottság tagságá-
nak elsöprő többsége azonban kiállt a bő-

vítés mellett. Jávor Benedektől megtud-
tuk: Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium helyettes államtitkára tájékoz-
tatást adott a készülő energiastratégiáról
kiemelve azt, hogy abban különböző alter-
natívákat sorakoztatnak fel. 

A bizottság ülésén az osztrák parlament
környezetvédelmi bizottságának elnöke
és tagjai is részt vettek, mert Jávor Bene-
dek szavaival élve élénk érdeklődést mu-
tatnak minden, paksi atomerőművel kap-
csolatos elképzelés iránt. A bizottság
zöldpárti elnöke és néppárti tagjai egyet-
értésben azt hangsúlyozták, hogy az
atomenergia mellett Magyarországnak a
jelenleginél élénkebben kellene foglal-
koznia a megújuló energiaforrások alkal-
mazásával, ami alapot adhatna az atom-
energiával kapcsolatos elképzelések újra-
gondolásának.                             -tünde-

Az erőműben tájékozódott a
fenntartható fejlődés bizottság

Pert nyertek
Pert nyert első fokon a Paksi Atomerőmű
Zrt. az Energia Klub ellen, ezért nem kell
kiadnia a Teller-projekttel kapcsolatos ada-
tokat. A Szekszárdi Városi Bíróság dönté-
séről dr. Csullag Józsefné szóvivő úgy tájé-
koztatott: mivel az atomenergiáról szóló
törvény nem írja elő, hogy közfeladatként
lássa el tevékenységét, a döntés-előkészítő
adatnak minősülő információk a felperes
számára nem adhatók ki, ezért utasította el
a Szekszárdi Városi Bíróság érdemben az
Energia Klub keresetét. A döntés nem jog-
erős, fellebbezni a Tolna Megyei Bíróság-
nál lehet. Az Energia Klub jogi képviseletét
ellátó Társaság a Szabadságjogokért ezt
várhatóan meg is teszi, mivel – mint közle-
ményükben fogalmaztak – abszurdnak tart-
ják a bíróság indoklását, miszerint nem lát
el közfeladatot egy állami cég, amelynek
működését az atomtörvény szabályozza, s
amelynek bővítéséről parlamenti döntést
kellett hozni.
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A megállapodás, amelyet a
Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége (KÉSZ) paksi csoport-
ja részéről Gangel Margit el-
nök, a Kézdivásárhelyi Nők
Egyesülete részéről pedig
Ambrus Ágnes írt alá, egyelőre
elvi, de mindkét fél sokat vár
tőle. Az, hogy milyen tarta-
lommal töltik meg, a tagság
akaratán múlik, mondták el
hétfőn este, amikor a VMK
könyvtárában megkötötték az
együttműködési megállapo-
dást. A helyszín nem a véletlen
műve, a barátság kibontakozá-
sában Gutai Istvánné, ponto-
sabban a Gutai házaspár elvi-
tathatatlan érdemeket szerzett.
Ambrus Ágnes a határon túli
magyar középiskolások cse-
resznyéspusztai táborában –
ahova 11 éven át kísért gyere-
keket – ismerte meg őket és a
KÉSZ paksi csoportját. Mint a
Paksi Hírnöknek elmondta, ná-
luk 1989 előtt nem volt egyál-
talán civil élet, mostanra kezd

megerősödni. A Kézdivásár-
helyi Nők Egyesületét 2009-
ben jegyezték be. Míg eleinte
csak szabadidős programok
szervezését vállalta, ma már
igen aktív, szerteágazó a tevé-
kenysége.

Az együttműködést, főként
annak időpontját Ambrus Ág-
nes jelképesnek érzi, hiszen
most már egy nemzet tagjai le-
hetnek, s akár arra is lehetősé-
gük van, hogy Kézdivásár-
helyről tagjai legyenek egy
szervezetnek: amit itt felvállal-
tak, azt ők ott továbbvigyék.
Hozzátette, az is meglehet,
hogy ebben úttörők. Gutainé
Júlia azt mondta, a kézdi-
vásárhelyi egyesületbéli höl-
gyek mintegy „előretolt hely-
őrségként” segíthetnék őket
abban, hogy szorosabbá váljon
kapcsolatuk azokkal a csángó
gyerekekkel, akiket a kereszt-
szülő programban támogatnak.
A most kötött megállapodás le-
hetővé teszi, hogy egymás

programjain részt vegyenek. A
kézdivásárhelyiek a remények
szerint később akár önálló cso-
portot alakíthatnak, de addig a
paksi csoporthoz tartozóként
bekapcsolódhatnak a magyar-
országi szövetség munkájába.

Ambrus Ágnes, aki egyéb-
ként a Székely Újság főszer-

kesztője, elárulta paksi tar-
tózkodása okát is: családjá-
val együtt azért jött, hogy itt,
Pakson nyújtsa be honosítási
kérelmét, mert Székelyföl-
dön nagyon hosszú időt kell
várni, ők pedig azt nem sze-
retnék.

Vida Tünde

Újabb kapocs Kézdivásárhely és Paks között

A Reform Főzőklub még ta-
valy novemberben hirdette
meg rajzpályázatát, melyre a
Bezerédj Általános Iskola diák-
jai – összesen 13-an – küldték
be alkotásaikat. A gyerekek ce-
ruzával, zsírkrétával és vízfes-
tékkel dolgoztak, munkáik egy-
től egyig első díjat értek. 
– Az év ezen időszakában
ugyan nem virágos a város, de
a gyerekek alkotásai minden-
képp színesek és egy élhető
Paksot ábrázolnak – mondta el
Ignits Miklósné, a Reform Fő-
zőklub tagja. A tanulók jutalma
a közös sütés-főzés volt, az im-
már hétéves Reform Főzőklub
tagjainak jóvoltából. A gyer-
mekek görögsalátát, zöldséges
tésztát roston sült csirkemellel
és farsangi fánkot készítettek
Kovács János Venesz-díjas
mesterszakács segítségével. 
– Kicsi korban kell az egészsé-
ges táplálkozáshoz szoktatni a

gyerekeket, és ha sikerül, akkor
belenőnek ebbe. Úgy gondol-
juk, hogy ez hasznosabb, mint
megszokott, rossz étkezési szo-
kásokból kizökkenteni valakit
– fogalmazott a mesterszakács.
– Festékkel és zsírkrétával ké-
szítettem a rajzom, amit telje-
sen egyedül alkottam és egy
házat ábrázol. A programot na-
gyon élvezem. Édesanyámnak
szoktam segíteni a konyhában,
a kedvenc ételem a milánói ma-
karóni – mesélte Hanol Anita, a
Bezerédj diákja. A gyermekek
a foglalkozáson nagy lelkese-
déssel vetették magukat az étel-
készítés rejtelmeibe, megtanul-
ták a kés helyes használatát, a
különböző vágási technikákat,
megismerkedhettek az alap-
anyagokkal. A nap végén pedig
az általuk igényesen megterített
asztalon elfogyasztották az íz-
letes ételkülönlegességeket.    

Faller G.

Színes várost rajzoltak az iskolások
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Mintegy 200 munkavállaló
foglalkoztatását tervezi az ön-
kormányzat idén a közfoglal-
koztatás rendszerében. A fog-
lalkoztatottak parkfenntartá-
si feladatokat látnak el, illetve
a város intézményeinél kisegí-
tőként dolgoznak, tájékozta-
tott Badics Istvánné, a szociá-
lis osztály vezetője.

Az év elején megváltozott a
közfoglalkoztatás rendszere: rö-
vid és hosszú távú foglalkozta-
tás keretében alkalmazzák a
munkavállalókat. A forrásokra
januártól a munkaügyi kiren-
deltségeken keresztül kell pá-
lyáznia az önkormányzatoknak,
kistérségi társulásoknak, egyhá-
zi, illetve civil szervezeteknek.
A napi nyolcórás, tizenegy hó-
nap időtartamú foglalkoztatást
biztosító hosszú távú pályázat
már lezárult. Ennek keretében
az önkormányzat 14 főt alkal-
maz február elsejétől. Az érin-
tettek elsősorban parkfenntartá-
si feladatokat látnak el. A rövid
távú pályázat első fordulója,
amely február 15-től június 14-

ig garantálja a közcélú munká-
sok bérezését, 33 foglalkozta-
tottat érint. Tizenketten a város
intézményeinél kisegítő felada-
tokat látnak el, míg 21 fő a vá-
rosfenntartásban tevékenyke-
dik. Jelentős változás a közfog-
lalkoztatási rendszerben, hogy
míg a hosszú távú foglalkozta-
tásban a munkaügyi központok
rendszerében nyilvántartottak is
részt vehetnek, addig a rövid tá-
vú pályázat támogatásával  csak
az önkormányzattól bérpótló
juttatásban részesülő munkanél-
küliek dolgozhatnak. A bérpót-
ló támogatás a nyugdíjmini-
mum legkisebb összegével
megegyezően 28.500 forint,
amely helyett foglalkoztatás
esetén a munkában eltöltött idő-
nek megfelelő minimálbért kap-
nak a dolgozók. Szigorodott a
rendszer abból a szempontból
is, hogy 2012-ben csak azok az
ellátottak részesülhetnek bármi-
lyen tartós munkanélküliséghez
kapcsolódó ellátásban, akik
2011-ben legalább 30 napos
munkaviszonyt tudnak igazolni. 

Dallos Szilvia
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Ahogy korábban megírtuk, a
városi művelődési központban
havonta megrendezésre kerülő
programsorozat célja a civil
szervezetek professzionális,
ugyanakkor térítésmentes tá-
jékoztatása. A rendezvényso-
rozat negyedik részében a

Nemzeti Civil Alapprogram
pályázati rendszerével kap-
csolatos reformokkal, vala-
mint a pályázati kiírások tar-
talmi követelményeivel ismer-
kedhettek meg az érdeklődők.

A tájékoztató előadója, And-
rás Rita elmondta, az NCA

működési pályázatainak struk-
túrájában számos fontos vál-
tozás állt be. Az egyik, hogy
ezelőtt teljes évre kapták meg
az elnyert támogatást a szer-
vezetek, az idei évtől viszont
ez az időszak jelentősen meg-
rövidült, június 1-jétől szep-
tember 30-ig tart.  Ez azt is je-
lenti, hogy ezentúl csak azok
a költségek lesznek elszámol-
hatóak, melyek erre a perió-
dusra esnek. A támogatás
összege is megváltozott, a
hétmillió forintos keret he-
lyett 2011-től csupán három-
millió forintos támogatási
összeg igénylésére lesz lehe-
tőség. Az új szabályozás ér-
telmében a 300 ezer forintot
meghaladó  pályázatokat elekt-
ronikus úton kell benyújtani,
az igényelt támogatási összeg

tíz százalékáig pedig kötelező
önerőt felmutatni. A feltéte-
lek jelentősen szigorodtak,
ugyanakkor a jövő még bi-
zonytalanabb, nem tudni,
hogy megmarad-e az NCA
pályázati rendszere –  mondta
el a Tolna Megyei Civil Szol-
gáltató Központ programve-
zetője. Bodó Katalin kistérsé-
gi kulturális referens hozzá-
tette, egy sikeres pályázat be-
nyújtása nagy segítséget
nyújthat a nonprofit szerveze-
tek működésében, így az elő-
adás aktualitása vitathatatlan.
A rendezvénysorozat sok ér-
deklődőt vonz, ugyanis a
program kínálta lehetőséggel
nem csupán paksi civilek él-
nek, a kistérségből is többen
érkeznek a tájékoztatókra.

Matus Dóra

Módosuló pályázati feltételek az NCA-ban

Programokban bővelkedő volt a
2010-es esztendő a paksi Delelő
Nyugdíjas Egyesületnél, amely
2008 elején alakult civil szerve-
zetté, de klubként már két évvel
korábban megkezdte működé-
sét. Éves programjait a tagok
igénye diktálja, ennek megfele-
lően tavaly hetente két alkalom-
mal gyűltek össze bázisintéz-
ményükbe, a művelődési köz-
pontban, az ott tartott klubdél-
előttök, illetve -délutánok mel-
lett pedig szép számban szer-
veztek kirándulásokat is. Hol
kerékpárral, hol gyalogosan tú-
ráztak a környéken, de távolab-
bi tájakra is kalandoztak. Emel-
lett élőzenés összejövetelek és
ismeretterjesztő előadások is
színesítették programpalettáju-
kat, aktív résztvevői voltak a
ház szervezésében zajló film-
klubnak, irodalmi önképzőkör-
nek és az Énekelni jó klubnak,
de a torna sem hiányzott a kíná-
latból. A rendszeres ismeretter-
jesztő előadások fókuszában az

egészségmegőrzés állt, ennek
keretében a Paksi Atomerőmű
Zrt. Egészségközpontjának
munkatársa minden hónapban
ellátogatott hozzájuk – mondta
el az évzáró közgyűlésen
Wollner Pál, a civil szervezet
vezetője. Az idei terveket illető-
en abban maradt a közel ötven-
fős társaság, hogy továbbra is
megtartják ezeket a lehetősége-
ket, és tovább ápolják a más
nyugdíjasklubokkal kialakított
kapcsolataikat. Kiadásaik csök-
kentése érdekében kihasználják
a nyugdíjaskedvezményeket, il-
letve az ingyenes szolgáltatáso-
kat, így például távolsági jára-
tokkal fognak elutazni kirándu-
lásaik helyszínére. -gyöngy-

Széles programpaletta
a Delelő Egyesületnél

A Nemzeti Civil Alapprogram célja, hogy
a pályázati források elsősorban a szerveze-
tek működési színvonalának javítását, a
nonprofit szektor fejlődését segítsék elő.  A
rendelkezésre álló keretösszeg lehívásának
szabályai a 2011-es évben jelentősen vál-
toztak, erről tartott tájékoztatót február
7-én a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Köz-
pont a paksi művelődési házzal és a Civil
SzámAdó Szolgálattal együttműködve.

Tolnai kétgenerációs
családi házat paksi

1,5–2 szobás lakásra
cserélnék értékkülönbözet

beszámítással.
Tel.: 20/341-37-82

Változó közfoglalkoztatás
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Üdvözlet Paksról!

A Liszt Ferenc emlékév kapcsán érdemes
felidézni Abay Nemes Gyula paksi gyógy-
szerésznek a Tolnamegyei Újságban meg-
jelent cikkét, amelyben indítványozta,
hogy a világhírű zeneszerző és zongora-
művész halálának ötvenedik évfordulóját
ünnepelendő, emléktábla jelölje Liszt pak-
si tartózkodásának helyszínét. Javaslatá-
nak indoklásában beszámolt arról, hogy a
világhírű zongoraművész és zeneszerző
1873-ban Kalocsán vendégeskedett
Haynald Lajos érseknél, s a látogatását kö-
vetően „…a főpap a Kalocsáról Szek-
szárdra, a régi barátjához, báró Augusz
Antalhoz utazó Liszt Ferencet elkísérte a
Dunáig, ahol a mester Paksra kelt át, és
másfél napot ott töltve utazott tovább. Ez
alkalommal meglátogatta a híres Paksi
Kaszinót, Deák Ferenc rokonságát, a hí-
res Szeniczey és Daróczy családok tagjait,
és azt a házat, ahol Deák Ferenc paksi
üdülései alkalmával lenni szokott. Fölke-
reste azonkívül a Schwendtner családot,
mert e familia egyik tagja Schwendtner
Mihály budapest-belvárosi apátplébános
a híres muzsikus legszűkebb baráti köré-
hez tartozott. Paksi tartózkodása alkalmá-
val Kiss Pál nyugalmazott gyulai főjegy-
zőnek és nővérének özv. Tuták százados-
nénak a református templommal szemben
fekvő házában pihent meg a Mester, és az
uri társaság szeretetteljes ovációi közepet-
te onnan szállt fel báró Auguszék pompás
hintajára, hogy Szekszárdra utazzon. A
tradiciókat tisztelő vármegye és Paks la-
kossága csak önmagukat tisztelné meg, ha
Liszt halálának ötvenedik évfordulóján,
1936-ban emléktáblával jelölné meg a he-
lyet, ahol ez a nagy szellem megfordult.”

Mint tudjuk, Abay javaslata nem valósult
meg, s ennek feltehetően az is oka, hogy
Liszt Ferenc paksi tartózkodásának tényét
zenetörténeti kutatások, szakkönyvek nem
bizonyítják. (Sem dr. Németh Imre hason-
ló tartalmú tanulmányának eseménysorát
a zeneszerző 1865. évi paksi tartózkodásá-
ról.) Abay írásában az 1873. év megjelölé-
se is téves, Liszt ebben az évben sem
Szekszárdon, sem Kalocsán nem járt.
Szekszárdra négyszer látogatott el: 1846-
ban, 1865-ben, 1870-ben és 1876-ban,
Paksot csak az utazásával kapcsolatban
említi két levelében.

1865. szeptember 6-án írta Wittgenstein
hercegnőnek: „…a péntekről szombatra
virradó éjszakát a gőzhajón töltöttük. Ez 6

óránál rövidebb idő alatt vitt Paksra, ahol
két hintó várt; ezeken érkeztünk ide fél 4-re”
(értelemszerűen Szekszárdra). Az átutazás
tényén kívül Liszt Paksról, paksi látogatás-
ról, hangversenyről nem tesz említést, sem
későbbi leveleiben, sem egyéb feljegyzései-
ben. Egyébként az 1865. évi szekszárdi lá-
togatás eseményeit Augusz Anna a naplójá-
ban részletesen, napról napra feljegyezte.
Ebben a paksi pihenőről, zongorajátékról
nem olvashatunk. Áttételesen Pakshoz kap-
csolható eseményként csak Hiador/Jámbor
Pál Lisztet köszöntő Búcsúhangok Lisztnek
című versének felolvasását vélhetnénk, amit
a vendég a társaságban tartózkodó Reményi
Ede hegedűművész hevenyészett francia
fordításában ismerhetett meg (mivel nem
tudott magyarul). A kellemes kirándulás, a
Csörge-tavi halászat, s a vers mély hatást
tett a zeneszerzőre, s Augusz Anna le is
írta:…Hazatérve a jó abbé így szólt: „Ez a
halászat nem csodálatos, hanem gyönyörű
volt!” 

Liszt Ferenc 1870. július 26-án Szek-
szárdra készülve Münchenből írta
Augusznak: „Bécsből szintén hajón Pest-
re utazom, egészen Paksig.” Hadnagy Al-
bert tanulmánya a zeneköltő 1870. évi
szekszárdi látogatásának eseményei kö-
zött a kalocsai kirándulást nem is említi,
Hamburger Klára pedig csak annyiban,
hogy e hónapok alatt Liszt sokat pihent, s

nagy utazásokat tettek Pestre, Kalocsára
és Nádasdra, a pécsi püspökhöz. Paksi lá-
togatásról egyik tanulmányban sem esik
szó. A jegyzetekkel gazdagon dokumen-
tált Liszt-életrajz szerzője, Legány Dezső
szinte napról napra ismerteti a három hó-
naposra nyúlt, 1870-es szekszárdi tartóz-
kodás eseményeit, köztük a szeptemberi
kalocsai látogatást és hangversenyt
Haynald érseknél. Könyvének főszövegé-
ben a paksi utat meg sem említi, csak a
jegyzetekben közli, hogy Timár Kálmán, a
kalocsai tanítóképző tanára az 1936-ban
írt Liszt Ferencről szóló tanulmányában
úgy tudja, hogy szeptember 18. előtt egy
nagyobb társasággal érkezett Liszt Szek-
szárdról Kalocsára, ahonnan a paksi kaszi-
nó meghívására átmentek Paksra. Ott a ka-
szinóban hangversenyt adott. Paksról a
társaság visszatért Szekszárdra. Ám
Legány azt is megjegyezte, hogy
Timárnak a paksi eseményekre vonatkozó
megállapítását a korabeli források eddig
nem erősítették meg.

De nem említette meg a paksi Liszt-
hangversenyt Balassa Sándor polgári isko-
lai igazgató sem a Képek a 60-as évek
paksi társaséletéből című tanulmányában,
pedig írásának Kaszinónk című fejezeté-
ben részletesen beszámolt az alapításáról,
tevékenységéről, tagjairól. 

(Folytatás a 11. oldalon)

Liszt-legendák Pakson

Liszt Szekszárdon. Balról jobbra: Liszt Ferenc, Mosonyi Mihály, 
Ábrányi Kornél, Augusz Antal és Reményi Ede
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(Folytatás a 10. oldalon)
Adatközlői között a korabeli

nemesi családok: a Daróczy,
Szeniczey, Kurz, Vigyázó és a
Novák családok hölgytagjai is
szerepeltek, akik koruk és társa-
dalmi helyzetük okán a Liszt
Ferenc-hangverseny hallgatói is
lehettek volna. A 2010 decem-
berében Szekszárdon megnyi-
tott Liszt-emlékkiállítás kutató-
munkája során sem került elő
olyan dokumentum, ami bizo-
nyította volna Liszt Ferenc pak-
si hangversenyét. 

Sajnos, városunk XIX. száza-
di művelődéstörténete szegé-
nyebb lett egy rangos kulturális
eseménnyel, bár legendáriuma
szép történettel gazdagodott.
Az alább felsorolt művek pedig
megismertethetik az érdeklődő-
ket Liszt Ferenc Tolna megyei
kapcsolataival is.

Források: Balassa Sándor:
Képek a 60-as évek paksi tár-
saséletéből. In. A m.kir. polgári
fiúiskola évkönyve, 25. évf.
1917-1918; Abay Nemes Gyula:
Liszt Ferenc emléke Pakson.
Tolnamegyei Újság, 1934. no-
vember 7. 2. o; Dr. Hadnagy Al-
bert: Liszt szekszárdi kapcsola-
tairól. Sajtó alá rendezte, kiegé-
szítette, és jegyzetekkel ellátta
dr. Prahács Margit. Tanulmá-
nyok Tolna megye történetéből
II. k. Szekszárd, 1969. 219-265;
Legány Dezső: Liszt Ferenc Ma-
gyarországon 1869-1873. Bp.
1976. Dr. Németh Imre: Paksiak
Liszt Ferenc bűvkörében, in: Ol-
vasmányos szemelvények Paks
város múltjából. Paks, 1985;
Legány Dezső: Liszt Ferenc Ma-
gyarországon 1874-1886. Bp.
1986. Hamburger Klára: Liszt
Ferenc és Szekszárd. In:
Dunatáj, 1986. IX. évf. 3. sz;
Husek Rezső: Bevezetés Liszt
Ferenc leveleihez. A szekszárdi
Liszt–kultuszról. Liszt Ferenc le-
velei. Fordították Cséke Miklós,
Orbán István, Gesztesi
Enikő.Tolna Megyei Levéltári
Füzetek, 6.k. Szekszárd, 1997.
299-416; Lovas Csilla szíves
közlései. A Liszt Szekszárdon c.
fénykép Hadnagy Albert tanul-
mányában található. 

Kernné Magda Irén

A múzeum néprajzi gyűjteményének tárgyai kö-
zül válogató sorozat utolsó cikkében egy olyan
tárgyat mutatok be, amelyhez két ősi mesterség
is kapcsolódik: a gyékényfonás és a méhészet.
Mindkettőről már a legkorábbi időktől kezdve ta-
lálhatunk forrásokat. 

A gyékény a vizes, mocsaras területek könnyen
felhasználható növénye, hiszen átalakítás nélkül,
nyersen kerül feldolgozásra. Nemcsak használati
tárgyak, hanem nagyobb építmények alapanya-
gaiként is szolgálhatott, változatos felhasználási
lehetősége miatt az élet minden területén megje-
lenhetett. Ma már kisebb a gyékényből készített
tárgyak jelentősége, főként kosarakat, dísztár-
gyakat állítanak elő belőle, de a feldolgozás tech-
nikája és a forma tekintetében keveset változott a
mesterség.

A méhészet szintén végigkísérte az emberiség
történetét, a gyűjtögető „rabló” méhészettől
azonban sok lépcsőn keresztül változott szakmá-
vá, különböző technikai újítások kísérték végig
alakulását.

A képen látható méhkas formáját egy ág hatá-
rozza meg, melyet több részre hasogattak és gyé-
kénnyel fontak körbe. A felső, hasítatlan rész a
kas fogója. Mind formailag, mind technikailag a
legősibb vonásokat őrzi. A méhkasokat régebben
a rossz szándékú emberektől rejtett, erdei tisztá-
sokra vagy mocsarak hozzáférhetetlen szigeteire,
később kerítéssel védett fedetlen méhesekbe állí-

tották. Az időjárás és a kártevők ellen kívülről,
ritkábban belülről is tapasztották őket. Ehhez
legjobbnak a marhatrágya agyag és hamu hozzá-
adásával készült sarát tartották. A tapasztás ma-
radványai ezen a kason is láthatóak.

A méhek és a méz védelmére különböző mági-
kus eljárásokat is végeztek: a bejáratot vörösre
festették, a röpítőlyukba szárított farkasgégét, a
gégébe az első kieresztéskor piros posztót húz-
tak, a posztót sokszor kakasvérrel is megkenték,
hogy a méhek hamisak, erősek legyenek. A mé-
hek megszelídítésére tejjel mosott fehér gyapjat,
rablóvá tételükre dög szárcsontját vagy farkasfo-
gat dugtak a röpítőlyukba. 

A méznek és viasznak a népi háztartásban igen
nagy volt a jelentősége, jelentékeny mennyiségű
mézet fogyasztottak, használták gyógyszerként
is. A méhek után a 18. század végéig az egyház,
az állam, a földesúr a parasztságtól méz-, méz-
sör- és viaszadót szedett.

Magyarországon már a 14. század közepén vi-
rágzó mézeskalácsipar volt, de a kolostorokban
már előbb dolgoztak mézeskalácssütők. A
16–18. században sok mézet, viaszt exportál-
tunk. Az egyházak, a céhek gyakran viaszban
szabták ki a kisebb vétségek elkövetőire a bünte-
tést. Mesterré avatás alkalmával a céh új tagjai a
céhnek viaszgyertyákat ajándékoztak. A falusi
lelkészek járandóságai között is említik a mézet. 

A méheket használták a 14–17. századi hadi-
technikában is: várostromoknál a védők az ost-
romlók közé méhekkel telt kasokat dobáltak.

A népi méhészkedés a 19. század második felé-
ben hanyatlani kezdett, mert a mézet mindinkább
kiszorította a cukor. Az intenzív gazdálkodással
a mezőket, réteket felszántották, az erdőket irtot-
ták, s ezzel a jó méhlegelők területe csökkent. A
viaszt a gyertyakészítésnél mellőzik, és a mézes-
kalács-készítés is veszít jelentőségéből. 

Már a török időkből találhatunk adatokat arra
vonatkozóan, hogy a Duna ártere jó lehetőséget
biztosított mind a gyékény felhasználásának,
mind a méhészet fejlődésének Pakson. Azonban
míg a természeti változásokat a méhészet techni-
kai fejlődésével ellensúlyozta, a gyékényfonás
mára szinte teljesen eltűnt a helyi kézműiparok
közül.

Ha ismernek olyan történeteket, amelyek a mé-
hészet helyi szokásaival, a paksi mézeskalácso-
sokkal vagy a természetes anyagok kisipari fel-
dolgozásával kapcsolatosak, kérjük, osszák meg
velünk! Írjanak a muzeum.paks@gmail.com 
e-mail címre, vagy a Városi Múzeum, 7030
Paks, Deák F. u. 2. címre. Köszönjük eddigi vis-
szajelzéseiket és történeteiket!

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Tárgy/Történet
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Piaci pillanatképek
Pár éve egy pécsi fotós elmesélte, milyen rossz élményeket szer-
zett az ottani bolhapiacon fotózva. Volt, aki APEH-ellenőrnek hit-
te, más személyiségi jogaira hivatkozva küldte melegebb égtájra.
Ezek után kétségekkel telve indultam el Babai István kollégámmal
fotózni a paksi piacra. Félelmeim az első perctől fogva megalapo-
zatlannak bizonyultak, vendégszerető, kedves árusok fogadtak
mindenhol, egy üzletben még meg is vendégeltek. Babai István fo-
tóit a paksi piacozóknak ajánlom.        Kövi Gergő
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Iskolasoroló

„A pedagóguson áll vagy bu-
kik, hogy a gyermekek a saját
képességeikhez mérten telje-
sítményük legmagasabb szint-
jére jussanak el. Ha meg tud-
ja találni a szakember azt a
módszert, azt a tanulási tech-
nikát, amivel ezt el tudja érni,
nyert ügyünk van” – mondja
Árki Marianna, a Bezerédj
Általános Iskola és Diákott-
hon igazgatója. Ennek szelle-
mében folyik az oktató-nevelő
munka iskolájukban, ahol
több újdonsággal várják a le-
endő első osztályosokat.    

A Bezerédj Általános Iskolában
a következő tanévben az első és
harmadik évfolyamon bevezetik
az úgynevezett „guruló” rend-
szert. Ez azt jelenti, hogy az
osztálytanítók a korábbi délelőt-
tös-délutános munkaszervezés
helyett mindketten tanítanak fő-
tárgyakat, illetve készségtantár-
gyakat, váltva tartják a napközit,
másnap délelőtt pedig az a pe-
dagógus folytatja a tanítást, aki
délután foglalkozott a gyerekek-
kel. Ettől azt várják, hogy mind-
ketten jobban megismerik a kis-
diákokat, képességeiket, erőssé-
geiket, nehézségeiket és hatéko-
nyabbá válik a tanítás-tanulás,
ugyanakkor nem sérül a korosz-
tályra jellemző személyhez való
kötődés. 

További újdonság, hogy a
nemzetiségi német nyelv mellett
választható idegen nyelvként az
angol oktatását is elindítják.
Azok a gyerekek, akik nem sze-
retnének már első osztálytól
nyelvet tanulni, a másik osztály-
ba fognak járni, amelynek spe-
cialitása a vizuális nevelés, ők
az angol nyelvvel a harmadik
évfolyamon kezdenek ismer-
kedni. 

Árki Marianna, az iskola igaz-
gatója úgy tájékoztatott, hogy
számításaik szerint az an-
golnyelv-oktatás iránt nagy lesz
az igény, ezért egy teljes osz-
tályban gondolkodnak, a másik,

a nemzetiségi német nyelvet ta-
nuló, illetve a vizuális nevelést
igénylő diákokból tevődne ösz-
sze, de ez a beiratkozást követő-
en kristályosodik majd ki. 

Leendő diákjaik meg fogják
tapasztalni gazdag szabadidős
kínálatukat, azt hogy az iskola
épületei korszerűek, biztonsá-
gosak, eszközökkel nagyon jól
felszereltek, az osztálytermek
tágasak, bútorzatuk pedig lehe-
tővé teszi a kooperatív tanulás-
hoz illeszkedő elrendezést. 

Ezt azért tartja fontosnak ki-
hangsúlyozni az igazgatónő,
mert a tanórák tartalmi megúju-
lása is fontos irányelv iskolájuk-
ban. Az alsó tagozaton már al-
kalmazzák a kooperatív tanulást,
amely a diákok érdeklődésének
felkeltésére és fenntartására, a
játékban való tanulásra alapoz,
arra, hogy a gyermekek számára
a tanulás öröm, a kortársakkal
kialakított jó viszony pedig ér-
zelmi biztonságuk egyik alappil-
lére legyen. A módszer sajátos-
sága, hogy a frontális oktatással
szemben (ahol kizárólag a tanár
az ismeretek forrása) csoport-
munka folyik, amelynek során
valamennyi gyermek érdeke,
hogy együtt érjenek el ered-
ményt. Ez a fajta kölcsönös füg-
gés tanulásra és aktív tevékeny-
ségre ösztönöz, a diákok együtt-
működési képességei, kommu-

nikációja, problémamegoldó ké-
pessége fejlődik, megtalálják a
számukra leghatékonyabb tanu-
lási technikát, és közösségé for-
málódnak. 

A módszer további előnye,
hogy lehetőséget ad a differen-

ciált oktatásra, és elősegíti az is-
kola által vallott értékek megje-
lenését, mint a türelem, kitartás,
önbizalom, barátság, mások
iránti bizalom, nyitottság, em-

pátia, az embertársaink iránti
tisztelet. 

Az igazgatónő rendkívül ba-
rátságos, családcentrikus intéz-
ményként beszélt iskolájukról,
ahol a szülőkkel való kapcsolat-
ra is nagy hangsúlyt fektetnek.

Az iskolai programokba, tábo-
rokba való bekapcsolásukon túl
ez megmutatkozik az e-napló
bevezetésében is, amelyet
mindhárom önkormányzati álta-
lános iskolában elindítottak és
ma már napi szinten kapnak ál-
tala friss információkat gyerme-
keik előmeneteléről a szülők. A
Bezerédj Általános Iskola égi-
sze alatt gyógypedagógiai tago-
zat is működik, ahol sajátos ne-
velési igényű gyermekek nappa-
li rendszerű, általános iskolai
oktatása-nevelése folyik. A ta-
gozatra, ahol már igen sikeresen
alkalmazzák a kooperatív mód-
szert, illetve az interaktív tan-
anyagokat, kizárólag szakértői
véleménnyel kerülhetnek be a
gyerekek. Az iskoláról bőveb-
ben olvashatnak a www.beze-
redj.hu honlapon.         -gyöngy-

Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon

Glósz Gergely hetedik osztá-
lyos. Azért szereti iskoláját,
mert barátságos a környezet, il-
letve a pedagógusok úgy taníta-
nak, hogy az anyag nagy részét
már az órákon meg lehet je-

gyezni. Széles a választék szak-
körökből és sportolásra is bőven
van lehetőség. Gergely eredmé-
nyes matematikában, kémia
szakkörre és tömegsport-foglal-
kozásra jár, síel, illetve régeb-
ben floorballozott. Legnagyobb
iskolai élményei közé tartoz-
nak a papírgyűjtések, a nyári
táborok és a farsang, amelyek
mindegyikét gondosan meg-
szervezi az iskola. A kellemes
emlékeken túl azt is elviszi
majd útravalóul iskolájából,
hogy milyen sokat jelent az
összetartás, a közösség ereje.

Jó tudni:
– Az iskolában dzsúdóoktatás van a 3. évfolyamtól kezdődően.
– Az iskolában minden tanévben projekthetet szerveznek, amely-
ben egy adott témát dolgoznak fel, a gyerekek ezen belül
választhatnak maguknak részprojektet, amit az ötlettől a bemu-
tatásig ők visznek végig. 
– Angol nyelvi tábor szervezését tervezik a következő tanévtől.
– Folyamatban van testvériskolai kapcsolat kialakítása a galántai
Kodály Zoltán Alapiskolával. 
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Az iskolabútorok elrendezése lehetővé teszi a kooperatív tanulást.
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Iskolasoroló

Fennállásának eddigi 136 éve
alatt sok minden megválto-
zott, a társadalmi környezet,
az oktatáspolitika irányelvei,
de az intézmény egykor a
köznyelvben élő nevének
megfelelően ma is „közös”, a
miénk, és mindig elismert he-
lyet foglalt el a paksi oktatási
intézmények között. Ez talán
a legfontosabb, amit el lehet
mondani a Deák Ferenc Álta-
lános Iskoláról, amellyel jó
ideje a sportos jelző is össze-
forrt. Elődeik munkája, az
eredmények olyan utat jelölt
számukra, amelyről nem
akarnak letérni.

Paks nagyközség képviselő-
testülete 1875-ben döntést ho-
zott arról, hogy a külvárosban
községi iskola létesüljön. Ké-
sőbb ezt az iskolát csak „közös
iskola” néven emlegették, aho-
va együtt jártak a különböző
vallási felekezethez tartozó
paksi és a környező puszták
családjainak gyermekei. 

A mai, Dózsa György úti épü-
let helyén álló elemi iskolában
136 évvel ezelőtt szólalt meg
először a csengő. A Deák Fe-
renc nevet az 1988. augusztus
31-i ünnepi tanévnyitón vette
fel az iskola, amely ma két épü-
letben működik, elsősorban a
fenntartó önkormányzatnak kö-
szönhetően évről évre javuló
feltételekkel, eszköztárral. Az
oktatáshoz rendelkezésre áll-

nak fizika, kémia és informati-
ka szaktantermek, technikamű-
hely, az alsó tagozatban pedig
rajz-technika és német nyelvi
termek; a testnevelésórákat az
alsó tagozatos gyermekek tor-
naszobában, a felső tagozato-
sok tornacsarnokban töltik. 

Az iskola pedagógusai nyitot-
tak az új tanítási módszerekre,
ismerkednek a digitális oktatási
anyagokkal, alkalmazzák az in-
formatika eszközeit és lehető-
ségeit, a kooperatív tanulási
technikákat. A mindennapi ne-
velő-oktató munkában fontos
szerepet kap, hogy a gyerekek
elsajátítsák az alapvető kompe-
tenciákat, tanulásra és gondol-
kodásra ösztönözzék őket, gon-
dot fordítsanak a tehetséggon-
dozásra, és a lassabban haladó
illetve tanulási részképesség-

zavarral küzdő gyermekek fel-
zárkóztatására. Ezért döntöttek
úgy, hogy 2011 őszétől első
osztályukban kompetencia ala-
pú oktatással kezdik a tanítást,
mondta el Schmidt Klára. 

Az iskola igazgatója hozzátet-
te, nagy előrelépés lesz ezen a
területen is, ha a fenntartó
önkormányzat oktatási intéz-
ményeket érintő pályázaton el-
nyert digitális táblákat is hasz-
nálhatják. Az iskola önálló pá-
lyázatokon is igyekszik a lehe-
tőségek tárházát bővíteni. Nyer-
tek már támogatást többek kö-
zött pedagógusaik továbbkép-
zésére, az iskolai diáksportkör
működésére, színházlátogatás-
ra, a természettudományos tan-

tárgyak oktatását segítő eszköz-
tár bővítésére, tanulmányi ki-
rándulásra, táboroztatásra, de
pályázati forrásból vásároltak
például korcsolyákat. A már ha-

gyományos jótékonysági bál is
az iskola bevételeit gyarapítja. 

A diákok a számos tanulmá-
nyi verseny mellett sportos
megmérettetéseken is bizonyít-
hatnak. Az intézményhez szo-
rosan kötődik a diáksport-tevé-
kenység, az országos és megyei
diákolimpiák versenyein a deá-
kos csapatok és egyéni ver-
senyzőik rendre dobogós he-
lyezéseket érnek el. Hagyo-
mány, hogy az alsó tagozatos
gyerekek és szüleik egy no-
vemberi szombaton birtokba
veszik a sportcsarnokot egy kis
versengésre. Sportos iskolaként
örömmel fogadták, hogy az ön-
kormányzati iskolákban beve-
zették a mindennapos testneve-

lést az 1-6. osztályokban. Azt
vallják, hogy jó tanulmányi
eredményt csak kitartással,
szorgalommal, akaraterővel le-
het elérni. Ezek a tulajdonsá-
gok sportolás közben nagyon
jól kialakíthatók és fejleszthe-
tők, és természetesen felejthe-
tetlenek azok a pillanatok, ami-
kor egy-egy versenyt követően
éremmel a nyakukban, boldo-
gan érkeznek haza a gyerekek. 

Az iskola igazgatója kiemelte,
hogy nagyon nagy hangsúlyt
fektetnek a tanítási órákon a fe-
gyelemre, mert hisznek abban,
hogy ez a titka az elmélyült gon-
dolkodásnak, ugyanakkor az
egymásra figyeléshez vezető út
is ezzel van kikövezve. Az isko-
láról további információt olvas-
hatnak a www.deak.paks.hu ol-
dalon.                   Kohl Gyöngyi 

Deák Ferenc Általános Iskola

Kern Zsófia, ahogy tréfásan
megjegyezte, nemcsak azért
örül, hogy deákos diák lehet,
mert közel laknak az iskolához.
Úgy véli, nagy szerepe van a
pedagógusoknak abban, hogy a

diákok szeressék a különböző
tantárgyakat, amiért tanárai
meg is tettek mindent. Zsófi
szerint, ha jó társaságban van az
ember, gyorsan múlik az idő,
ahogy általános iskolai évei is
hamar elrepültek, idén ballag. A
sok szép emlék közül számára a
legkedvesebb a hetedikes auszt-
riai osztálykirándulás, de nem
feledi a sport- és tanulmányi
versenyeket sem. A leendő el-
sősöknek azt üzeni, hogy a leg-
fontosabb a tanulás, utána pedig
bátran éljenek az iskola színes
szabadidős kínálatával.

– Büszkék rá, hogy diákjaik ez idáig az országos kompeten-
ciaméréseken az országos és városi átlageredmények felett tel-
jesítettek.
– A nemzetiségi német nyelv oktatását elsőként náluk
vezették be a városban 1970-ben, és azóta is folyamatosan
működnek a nemzetiségi német nyelvi csoportok. 
– A környezeti nevelés kiemelt feladat, a Deák elnyerte az
ÖKO iskola címet.
– Testvériskolai megállapodásuk van a kézdivásárhelyi
Molnár Józsiás, valamint a Petőfi  Sándor általános iskolákkal,
és a viski Kölcsey Ferenc Középiskolával.
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A Deák iskola nevével összeforrt a sportos jelző.
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Iskolasoroló

A gyermekek évében, 1979-
ben nyitották meg a mai II.
Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola épületét. A hagyomány-
teremtő, hagyományőrző
gyermekintézményben igé-
nyes, magas színvonalú neve-
lő-oktató munka folyik an-
nak érdekében, hogy a diá-
kok szilárd alapot kapjanak
a következő iskolafok elvég-
zéséhez, az élethosszig tartó
tanuláshoz. 

A lakótelepen található II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola
tágas udvarán kellemes park,
játszótér és sportpályák várják a
diákokat. Az épületben is ha-
sonlóan szép a környezet, a kor-
szerűen berendezett, esztétikus
tantermek, jól felszerelt szak-
tantermek, informatikai és nyel-
vi laborok mellett tizenhétezer
kötetes könyvtár, tornacsarnok
és mozgásfejlesztő terem talál-
ható, valamint konyhával és ét-
teremmel is rendelkeznek. A
fenntartó a harminckét éves
épület felújítását ütemezetten
végzi, már megújultak a mos-
dók, a tornacsarnok és az öltö-
zők, valamint kicserélték a nyí-
lászárók többségét – mutatta be
az iskola épületét és környeze-
tét Till Józsefné. Az igazgatónő
az intézmény képzési speciali-
tásairól elmondta, hogy a
nyelvoktatás első évfolyamon
kezdődik, választható heti két
órában angol vagy német nyelv,
nemzetiségi német nyelv heti öt
órában vagy emelt óraszámú
angol nyelv tanulása elsőtől
harmadik évfolyamig heti há-
rom órában, negyedik osztály-
tól heti öt órában. A felső tago-
zaton a magyar nyelv és iroda-
lom, valamint a matematika ta-
nulása nívócsoportos formában
zajlik, az informatika, technika
és idegen nyelv csoportbontás-
ban. Az egyéni képességek fi-
gyelembevételét, a tehetség-
gondozást a tanórákon a diffe-
renciált és kooperatív tanulás-

szervezéssel, tanórán kívül a
versenyre felkészítő foglalko-
zásokkal, középiskolára előké-
szítő tanfolyamokkal biztosít-
ják. A tanulási nehézségek ke-
zelésére korrepetálásokat, egyé-
ni és kiscsoportos fejlesztő órá-
kat szerveznek. A következő
tanévben két első osztályban
kezdik meg tanulmányaikat a
kisdiákok az iskolában. Az 1. a
osztályba az általános tantervű
csoporttal emelt óraszámban
angol nyelvet tanuló kisdiákok
járnak majd, az 1. b osztályban
pedig az általános tanterv sze-
rint haladók a nemzetiségi né-
met nyelvi csoport tagjaival al-
kotnak osztályközösséget. Az
iskola németkéri tagintézmé-

nyében nemzetiségi német
nyelvi osztály, a pusztahencsei
tagintézményben pedig általá-
nos tantervi program szerint ta-

nuló első osztály indul. A II.
Rákóczi Ferenc Általános Isko-
lában kiemelt feladat a diákok
alapkompetenciáinak megerő-

sítése, fejlesztése. Olyan
együttműködési formákat gya-
koroltatnak, azokat az értékeket
közvetítik, illetve olyan élmé-

nyeket biztosítanak számukra,
amelyek személyiségüket gaz-
dagítják, megalapozzák az élet-
ben való eligazodásukat. A ha-
gyományőrzést, közösségfor-
málást magas színvonalú isko-
lai nagyrendezvényeik szolgál-
ják, mint a nyárbúcsúztató, a
karácsonyváró program, a far-
sang, a Rákóczi-nap, a Rákó-
czi-gála és a természetvédelmi
nap. A szabadidő tartalmas és
hasznos eltöltésére is van lehe-
tőségük a gyerekeknek a szín-
házlátogatások, tanfolyamok,
szakkörök és sportfoglalkozá-
sok során. Az iskola igazgatója
kiemelte a diákönkormányza-
tot, ami az iskolai joggyakorlás
színtere, diákprogramok szer-
vezője. Többek között gazdái a
diáknapnak, a fenyő diszkónak
és a télűző felvonulásnak. A
szülői munkaközösség és az is-
kolaszék az iskolai nevelés ha-
tékony segítője, és jótékonysá-
gi rendezvények szervezésével
hozzájárul a feltételek folya-
matos fejlesztéséhez. A szü-
lőkkel való kapcsolattartásban,
a nevelést érintő együttgondol-
kodásban, tapasztalatcserében
a hagyományos formák mellett
fontos színtér a szülők-nevelők
fóruma. A tartalmas, színes di-
ákéletet biztosító II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskoláról bő-
vebben olvashatnak a www.
rakoczi.paks.hu oldalon. 

-kgy-

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Racskó Zsófia szívesen emlék-
szik vissza tanítóira, akik ha-
mar megszerettették vele a be-
tűk, számok világát. Nyolcadi-
kosként már néha azon kapja
magát, hogy egyre gyakrabban

gondol vissza az elmúlt évekre.
Ilyenkor felidézi a tanórák ba-
rátságos hangulatát, és az isko-
lai rendezvényeket, amelyek-
ből bizony minden tanévben
van bőven. Iskolai évei alatt járt
matematika szakkörre, angolra,
élt a felvételi előkészítő lehető-
ségével, de a sport sem maradt
ki választásából. Számos tanul-
mányi versenyen bizonyított, a
Tolna Megye Talentuma díj
birtokosa. Jó érzés számára,
amikor látja, hogy büszkék rá
tanárai, mert ez biztatást ad ne-
ki, növeli önbizalmát. 

– Az iskola referenciaintézmény, a pedagógiai megújulásban, a
hálózati tanulásban kistérségi pontként működik. 
– Minősített, jó gyakorlatai között szerepel az origami alkalma-
zása az írás-olvasás tanításában, az olvasási képesség fejleszté-
sére megalkotott feladatgyűjtemény és a mesetúra-projekt.
– Az egészséges életmód kialakítására, az utánpótlás nevelésé-
re az Atomerőmű Sportegyesülettel együttműködve sportosztá-
lyok működnek.   
– Sikeres európai uniós pályázatoknak köszönhetően kétéves
környezetvédelmi programon dolgozott együtt az intézmény
Szlovákia és Lengyelország egy-egy iskolájával.
– Az iskola helyi tanterve atomfizika témát tartalmaz.
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Az iskolai farsang is a hagyományőrzést szolgálja.
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K e m é n y
munkáva l
teltek az el-
múlt napok
a Tűzvirág
Táncegyüt-

tes háza táján: török koreográ-
fus segítségével készültek ápri-
lisi gálaműsorukra. – Ahmet
Turan Demirbag világszerte is-
mert, olyan, mintha Paganini
tanítana hegedülni – fogalma-
zott Mádi Magdolna művésze-
ti vezető. Szavaiból kiderült,
hogy nemcsak szakmai, hanem

emberi szempontból is jó taní-
tómester Ahmet, akivel rendkí-
vül jól tudtak együtt dolgozni.
– Többről van szó, mint kore-
ográfiáról. Toleranciára tanít,
elgondolkodtat – jellemezte a
vendéget Mádi Magdolna.
Ahmet Turan Demirbag tíz na-
pot töltött Pakson. Az időt jól
kihasználta, hiszen a reptérről
egyenesen a próbaterembe
vitte az útja. Még dobshowt is
tanított az együttesnek. Meghí-
vása mögött egyébként az áll,
hogy a tavaszi gálaműsort egy

nomád összeállítással szeret-
nék zárni. A művészeti vezető
elárulta, hogy az első részben
hagyományosan magyar nép-
táncot láthat majd a közönség,
ebben a gyerekek is szerepet
kapnak. A második felvonás
egy nomád népek koreográfiá-
ira épülő, a tavalyi drámai
táncszínházi produkciónál jó-
val könnyedebb összeállítás
lesz. Ebben segített a török ko-
reográfus, aki a világ számos
országában megfordult már
táncosként és tanárként is.

Ahmet Turan Demirbag ma is
tanít, koreografál és kutat. Szí-
vesen mesélt a török tánckultú-
ráról, a két koreográfiáról – a
halayról és a gipsyről –, amit a
Tűzvirág mutat majd be, sőt
nem volt rest, felment a szín-
padra, hogy maga mutassa
meg a fiúknak, lányoknak, ho-
gyan táncoljanak. Az együttes
lenyűgözte a török táncpeda-
gógust. – Nagyon szeretek a
Tűzvirággal dolgozni. Ha vala-
mi szépet akarsz csinálni, el
kell jönnöd a Tűzvirághoz –
szögezte le. Hozzáfűzte, a pro-
fi együttesek nem táncolnak
ilyen belső lelkesedéssel. – Ez
nagyon kemény munka. A tes-
ted minden porcikáját össze
kell hangolni, és teljes szíved-
ből csinálni. Megállni nem le-
het, nem tudsz igazán jó lenni,
mindig többet kell akarni, nem
lehet abbahagyni – mondta.
Végül azt ígérte, visszajön a
gálára. Mádi Magdolna remé-
nyei szerint nemcsak azért,
hogy lássa közös munkájuk
eredményét, hanem azért is,
hogy saját maga gazdagítsa a
műsort.                      Vida Tünde

Török koreográfus járt a Tűzvirágnál

A gyertyaszentelőhöz kötődő
néphagyományt felelevenítve,
amely szerint, ha február 2-án
kibújik barlangjából a medve,
hamarosan beköszönt a tavasz,
mackókiállítást rendezett a
Napsugár óvoda Munkácsy
utcai tagóvodája. A macitárlat
nemcsak emiatt különleges,
hanem azért is, mert a kiállítók a

gyerekek, akik kedvenceiket
ajánlották fel az alkalomra. A
mackók az intézmény tornaszo-
bájában tekinthetők meg. A
szervezők, az óvónők és a szülői
közösség nem titkolt célja volt a
kiállítás szervezésével az is,
hogy ötleteket adjanak a láto-
gatóknak a tartalmas otthoni
közös játékhoz.                  -dsz-

Mackók az óvodában

Kereső címmel nyílt meg a Paksi Hírnök munkatársa, Kövi Gergő
fotókiállítása a héten a művelődési központ nagykiállítójában. A
fotósnak 2008 óta rendszeresen jelennek meg képriportjai a Paksi
Hírnök hasábjain, a kiállítás főként ezekből válogat. Kövi Gergő
fényképezett a téglagyárban, filmforgatáson, késes műhelyben.
Megörökített dunai halászatot, tűzoltók magasból mentési gyakor-
latát, végigfotózta egy népviselet elkészítését. Képei megjelentek
többek közt a Népszabadságban, a Magyar Hírlapban, az Index.hu-
n. 2009-ben a World Press Photo Civil Expo kiállításon a „Hét ké-
peként” állították ki egy dunakömlődi szüreten készült fotóját.
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A farsangot hazánkban már a
középkor óta ünneplik, az
idők során az egyik leggazda-
gabb néphagyománnyá fejlő-
dött. Nem véletlen, hogy a
vízkereszttől hamvazószerdá-
ig tartó időszak az év leghi-
degebb, legborúsabb időszak-
ára esik, hiszen a féktelen
mulatozás a tél elbúcsúztatá-
sát, a tavasz várását egyaránt
hirdeti. Míg egykor a király
udvarában karneválokat ren-
deztek, addig a városokban és

a falvakban a kisebb bálok je-
lentették a húsvétot megelőző
negyvennapos böjt előtti ün-
neplést. A nagy evés-ivás, ál-
arcos és táncos maskarázás a
nehéz munka utáni felüdülés-
re, az ismerkedésre és a pár-
választásra is lehetőséget
adott. Ugyanakkor a bál szó
hallatán ma már nem kell tün-
dérmesékbe illő csipkeruhák-
ra gondolnunk, az öltözék és
az alkalmi etikett egyaránt je-
lentős változáson ment ke-
resztül. 

Mindezek ellenére a bál ma
is kiemelkedő társasági ese-
ménynek számít, nincs ez
másként városunkban sem,
legyen szó iskolai, ipartestü-
leti, sportegyesületi, vagy
egyéb rendezvényről. A ki-
sebbek számára az óvodákban
és iskolákban évről évre meg-

rendezésre kerülnek a farsan-
gi mulatságok, de a jótékony-
sági rendezvények sem ma-
radhatnak el. Pakson több-
éves hagyományra tekint vis-
sza a sváb bál, Duna-
kömlődön pedig a különböző
batyus- és vadászbálok. A
szezon derekán dr. Balázs-
Kovács Sándor néprajzos-
muzeológus „Farsangi nép-
szokások a Sárközben” cím-
mel tartott előadást a művelő-
dési központban arról, milyen

népi elemek díszítik ezt a
gazdag hagyománykört, és mi
lehet az oka annak, hogy a fi-
atalok érdeklődése csökken
az ünnepségek iránt. 

– A farsangi játékok egyik
jellegzetessége a maszkos ala-
koskodás, ez még ma is köz-
kedvelt. A mulatozók által
kedvelt viselet az ördög, a
pap, a koldus vagy a betyár, il-
letve az állatok közül a med-
ve, a gólya és a kecske megje-
lenítése. Ilyenkor szívesen öl-
töznek a nők férfi, a férfiak
pedig női ruhába, árulta el az
előadó. Tolna megyében a jel-
mezbálokon kívül nagy ha-
gyománya volt még az úgyne-
vezett tönkhúzásnak is, me-
lyet akkor tartottak, ha farsang
idején nem volt lakodalom a
településen. A felvonulás
résztvevője volt az álmeny-

asszony, az álvőlegény, a
násznép, az ördög és a jósok.
A menet többször megállt, és
tréfás esküvőt játszott el, majd
a vigadalom végén a legények
az utcán végighúzott tuskót a
vénlányok kapujára kötötték,
mesélte Balázs-Kovács Sán-
dor. A bolondozás mellett,
mint minden nagyobb ünnep-
nél, farsangkor is fontos sze-
rephez jutnak az ételek. Ekkor
főként fánkféléket, rétest,
keltkalácsot, perecet, kocso-

nyát és baromfihúst fogyaszt a
vendégsereg. A batyus bálok-
hoz régen a lányok készítették
az ételt, a fiúk pedig italt, álta-
lában bort szolgáltattak. Ma
azonban keveset tudnak a fia-
talok ezekről a szokásokról,
húzta alá az előadó. A hagyo-
mányos paraszti közösség és a
nagycsaládi forma megszűné-
sével a mindennapokból el-
tűntek a régi szokáselemek, a
gyerekekbe már nem nevelik
ezeket, az iskola pedig nem
tudja átvenni ennek szerepét.
A betlehemes és népi játékok
segítségével azonban a műve-
lődési házak és kisebb közös-
ségek még fel tudják elevení-
teni az egykori szokásokat.
Nem csupán a gyerekeknek,
manapság már a felnőtteknek
sem mond sokat a táncrend és
a hajadon lányokat kísérő gar-
dedám. Már nehéz elképzelni,
hogy volt idő, amikor egy
üzenet elküldéséhez nem sms,
hanem egy fehér zsebkendő,
egy bokréta vagy egy kifordí-
tott kesztyű is elegendő volt.
Mára szokatlanul hangzik,
hogy a fiúk akkor mehettek
először bálba, ha apjuk előtt
rendre vágták a lucernát. A
mulatságon részt vevő fiata-
loknak egykor szigorú illem-
szabályokat kellett követniük.
A fiatal lányok ártatlanságuk
jeléül csupán pasztellszíne-
ket, az asszonyok sötétebb ár-
nyalatot viselhettek, a táncba
hívásra pedig nem illett nemet
mondani. Ha egy gazdag lány
nem ment el egy nála szegé-
nyebb fiúval táncolni, akkor
szokás szerint a zenekarral ki-
muzsikáltatták. Napjainkban
az ilyen jellegű kötöttségek
megszűntek. A bálozó höl-
gyek kortól függetlenül szíve-
sen viselnek elegáns fekete
ruhát, a férfiak pedig sötét
színű öltönyt. A párválasztás
módja is sokat változott, a fő
mégis az, hogy a jövőben is
ilyen vígan ünnepeljük a tél
temetését.

Matus Dóra

Bálozunk, de másképp
A farsangi szezon-
ban különböző mu-
latságokkal próbál-
juk elűzni a tél min-
dennapos szürkesé-
gét, városunkban is
számtalan rendez-
vényre sor kerül. Az
idő múlásával a báli
szokások jelentős
változáson mentek
keresztül, mi most
felelevenítjük azt az
időszakot, amikor
még sokat elmon-
dott egy fehér kesz-
kenő.

Fotónk egy korábbi iparosköri bálon készült.
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Jó napot, mi újság?

Felébreszteni egy jobb élet igényét

Mindennapos vendég lett a városházán,
az oktatási intézményekben Berki Attila.
A paksi cigány önkormányzat 35 éves el-
nöke naponta járja a romák lakta utcákat
is, családokat látogat. Ahogy mondja, új
alapokra akarja helyezni a cigányok ér-
dekképviseletét, ami egyébként nem tel-
jesen idegen számára, édesapja, Berki
Elemér két cikluson át vezette ezt a tes-
tületet. Nemcsak a tőle öröklött érdeklő-
dés, hanem az ösztönzések sarkallták,
hogy nekivágjon. Sokan mondták: „az
öreg is jól csinálta”, szívesen látnák, ha ő
is megpróbálná. Abban, hogy így dön-
tött, sok minden közrejátszott. Egyrészt
az, hogy vállalkozása jól működik, biz-
tos megélhetést nyújt családjának és még

néhányaknak, így megengedheti magá-
nak azt, hogy másokért tegyen úgy, hogy
ne a pénzszerzés legyen számára az el-
sődleges. Döntése mögött van az is, hogy
2005-ben egy komoly betegség miatt
élet-halál között volt, átértékelt bizo-
nyos dolgokat. – Másképp fordulok az
emberekhez. Mindenkinek átérzem a
problémáját és nagyon elhivatott va-
gyok. Nem a pénz dominál, segíteni
akarok – mondta. 

A neje eleinte nem örült ennek a dön-
tésnek, tudván, hogy így kevesebb ideje
lesz a családra. Attila 1996-ban nősült,
két fiuk 10 és 13 éves, a Deák Ferenc Ál-
talános Iskolába járnak. Apjuk egyéb-
ként tősgyökeres paksi, sőt még édes-
anyja is itt született. Hatan vannak test-
vérek, három fiú, három lány. – Mi a
’90-es évek, a rendszerváltás óta kezdtük
a vállalkozást, azelőtt nagyon szegénye-
sen éltünk, de munkával elértük, hogy
megbecsüljenek bennünket – idézi fel
Berki Attila. Bodzázni, csigázni, szilváz-
ni jártak, az apja téeszben dolgozott, ott-
hon sertéseket neveltek. – Édesapámtól
azt tanultam, hogy csak munkával lehet
kivívni társadalmi rangot. És becsületes-
séggel, az a legfontosabb. Mert ha valaki
becsületes, azt megbecsülik – vallja. Azt
mondja, úgy érzi, ha így dolgozik, nincs
hátránya, egyenlő emberként kezelik.
Megesett, hogy fenntartásokkal fogad-
ták, de ők korrektül elvégezték a munkát
és a korábban kétkedő megrendelő to-
vábbajánlotta őket. Édesanyja – mint el-
árulta – alacsonyan iskolázott, neki iga-
zából a szíve volt a helyén, ő tartotta
össze a családot.

Attila gyakran elkísérte apját, amikor
még ő volt ckö-elnök, segédkezett neki,
látta a problémákat. Így azt is, hogy az
elmúlt években a testület tagjai nem má-
sokkal, hanem magukkal foglalkoztak,
szavai szerint a „vezetők lejáratták az
embereket”. Tudja azt is, hogy most ő is
a kritikák kereszttüzébe kerül, de szerin-
te az élet minden területén vannak ellen-
tétek és kihívások – Ezt le lehet küzdeni
– szögezte le. Szeretne tanulni az elődök
hibájából, közvetlenebb lenni az embe-
rekkel. Úgy látja, hogy így többen segí-
tenek, jobban felszínre jönnek a problé-
mák, amiket együttes erővel meg lehet
oldani. Szerinte legnagyobb gond – per-
sze nem csak Pakson – a munkanélküli-

ség, az oktatásbéli hiányosságok. A fia-
talokat már arra kell tanítani, hogy szak-
mát szerezzenek. Annak a generációnak,
amelyik ezt nem tette meg, megélhetést
kell biztosítani, hogy el tudják tartani
családjukat. Elismerte, négy év biztosan
nem lesz elég a gondok megoldására, de
arra igen, hogy eredményeket érjenek el.
Hozzátette, sok a teendő itt is, de Pakson
kevesebb a gond. Sajnos, a cigány kö-
zösség nem összetartó, azon sokat kell
javítani, de a körülmények jók. Nem kö-
zösítik ki a cigányokat, ezt gyerekein is
látja, úgy gondolja, semmilyen hátrány
nem éri őket származásuk miatt. Arra ta-
nítja őket, hogy azt soha ne is tagadják
meg. – A világ legjobb városának nevez-
ném Paksot. El nem hagynám semmilyen
külföldi városért. Az emberek pozitívan
állnak hozzánk, országos szinten nem le-
het összehasonlítani más várossal. – Én
szeretem Paksot – fogalmazott. 

– Nem sértődöm meg, sőt büszkén vál-
lalom a cigányságomat – mondja. Hoz-
záteszi, büszkeségének az ad alapot, amit
sikerült elérniük. Elismerést vívtak ki, jó
példát tudnak mutatni, amit talán a fiatal
generáció követni fog. Mint elmondta, ő
az integráció híve és nem várja, hogy
mások fogadják el fenntartások nélkül, ő
is igyekszik alkalmazkodni. Ennek –
húzta alá – szerinte semmi köze nincs a
hagyományaikhoz, ettől függetlenül ő
szereti a cigányok kultúráját, zenéjét, és
bízik abban, hogy ezek nem merülnek fe-
ledésbe. 

Tudja, hogy nem könnyű feladatra vál-
lalkozott, hiszen sokakkal nem lesz egy-
szerű megértetni, hogy tanulással, mun-
kával van lehetőség jobb életre, de ő biz-
tos a sikerben, mert szerinte ennél rosz-
szabb már úgysem lehet. Az a terve,
hogy egy kisebb kört bevonva a többiek-
ben felébreszti az irigységet. Ha egy ré-
tegnek meg tudják tanítani, hogy tartsa
rendben a portáját, járassa iskolába a
gyerekét, és ezáltal jobb élete lesz, má-
sok pletykálnak majd róluk, megirigye-
lik és követni akarják őket. Nagy tervei
vannak a közösségi házzal, s úgy gondol-
ja, már most nagy eredmény az, hogy si-
került elérni, hogy megkapják. Azt is
fontosnak tartja, hogy mindenki tárgya-
lópartnerként tekint rá és a városvezetés
százszázalékosan a háta mögött áll.

Vida Tünde

Berki Attila azt vallja,
hogy munkával, becsülettel
lehet társadalmi elismerést
kivívni. A cigány kisebbsé-
gi önkormányzat új elnöke
rengeteg tervvel, hatalmas
lendülettel fogott a munká-
hoz. Azt tervezi, hogy az
irigységre alapozva éri el,
hogy a cigány családokban
felmerüljön az igény a jobb
életre. 
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Sport

Az állami sportvezetés tíz éve
indította útjára a Héraklész-
programot. Ez olyan tehetség-
gondozási rendszer, amely a
kiválasztástól az olimpiai fel-
készülésig segíti az utánpótlás
legtehetségesebb versenyzőit.
Húsz olimpiai sportág fiú és
lány versenyzői közül – az
utánpótlásedzők, és az után-
pótlás-válogatottak edzői és

vezetői – szavazással döntik
el, hogy az adott évben ki kap-
ja a legjobbnak járó kitünte-
tést. A 2010-es Héraklész-gá-
lán férfi kosárlabda sportág-
ban az egyéni díjazottak kö-
zött Morgen Ferdinánd és
edzője, Schmidt Béla végzett
az élen.

– Mi alapján ítélték neked a
díjat?

– A tavalyi egész éves ered-
ményem alapján. Bajnoki
ezüstöt nyertem az NB I/A-
ban az ASE-val, bajnoki ezüs-
töt nyertem az ASE U20-as
csapattal, valamint bajnoki
ezüstöt nyertem az NB I/B-
ben a Bonyhádi Betonnal, és
az utánpótlás-válogatott tagja
is voltam.

– Decemberben múltál húsz-
éves, az U20-as válogatottból
kiöregedtél, hogyan tovább?

– Most már az a cél, hogy a
felnőttek között is megálljam
a helyem. Azon dolgozom,
hogy stabil tagja legyek a csa-
patnak, és minél több játékle-
hetőséget kapjak. A bajnok-
ságban és a kupában is ver-
senyben vagyunk, és a Bony-
hádnak köszönhetően az NB
I/B-ben is sokszor megmutat-
hatom, mit tudok. Ott mindig
szerzek egy kis önbizalmat, ha
szombaton esetleg nem úgy
játszottam az ASE-ban, ahogy
szerettem volna, mehetek va-
sárnap javítani. Ez szerintem
csak a hasznomra válhat. 

– A tanulást befejezted?
– Nem, felvettek a dunaúj-

városi főiskolára gazdasági
informatikusnak, de most
passzív évet jelöltem, mert
nem tudtam járni az elfoglalt-
ságaim miatt. Azért, hogy ad-

dig is csináljak valamit,
Biritóra járok gépésztechniku-
sira. Fontosnak tartom a tanu-
lást a kosárlabda mellett, de
sajnos nem megy minden 100
százalékkal.

– Mit vársz magadtól ebben
az évben?

– Remélem, hogy még bizto-
sabb tagja leszek a csapatnak,
és jövőre már nem hoznak elém
külföldi játékost. Annak örül-
nék, ha egy másik magyar fia-
tallal oldanák meg ezt a posztot.

– És a csapattól mit vársz?
– A bajnokságban jó lenne

az első négybe jutni, mert ott
igazából már bármi megtör-
ténhet. A kupában pedig köte-
lezőnek tartom a négyes dön-
tőbe kerülést, mert jó a sorso-
lásunk. Ott aztán meg pláne
minden lehetséges!

Kovács József

Morgen Ferdinánd az elmúlt év 
legjobb utánpótlás kosárlabdázója

Az Albacomp elleni fiaskó
után Körmenden javíthatott
volna az ASE NB I-es férfi
kosárlabdacsapata. Horváth
Imre legénysége egy félidőn
keresztül jól tartotta magát és
négypontos előnnyel vonult a
nagyszünetre. A harmadik
negyedben azonban a Kör-
mend jobban célzott és haté-
konyabban védekezett, így
átvette a vezetést. Az atomo-
sok a záró negyedben már
nem tudtak újítani és 13 pon-
tos vereséget szenvedtek.
Mivel ősszel az ASE csak hét
pont különbséggel nyert a
Gesztenyés úton, az alapsza-
kasz végén egy esetleges

Körmenddel való pontegyen-
lőség esetén, a vasi csapat
végezne előrébb a bajnoki
táblázaton.  MJUS-Fortress
Körmend–Atomerőmű SE:
108–95.

A huszadik fordulóban az
utolsó helyen álló, a mérkő-
zés előtt négy nappal edzőt
cserélő Debrecen érkezett
Paksra. Nos, a finn mester
sem tudott csodát tenni a haj-
dúságiakkal, és az ASE a
nagy kedvvel játszó Körté-
lyesi vezérletével, félgőzzel
is fölényesen győzött. Atom-
erőmű SE–Factum Sport
Debrecen: 101–75.

(joko)

Vesztes rangadó
Körmenden, könnyű
győzelem a Debrecen ellen

Közel száz íjász vett részt a Magyar Hagyományos Íjász
Tábla elnevezésű nemzetközi tradicionális teremversenyen
február első szombatján az ASE sportcsarnokban. A gyerek-
versenyzők között a paksi Kerekes Gábor második helyezést
ért el, míg az ifik korcsoportjában Kerekes Szilveszter
győzelmet aratott.
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Évadnyitó hagyományos Hé-
raklész fizikai felmérőn vet-
tek részt az Atomerőmű SE
kajakosai és kenusai Győr-
ben. A serdülő és ifjúsági ko-
rú sportolók futásban, hú-
zódzkodásban, lábemelés-
ben, illetve fekve nyomásban
(ez csak az idősebbek számá-
ra szerepelt a programban)
mérték össze erejüket. A ter-
jedő influenzajárvány miatt
45 egyesület 1180 verseny-
zője közül csak mintegy ez-
ren mérték össze tudásukat,
de így is abszolút rekord szü-
letett. 

Az ASE versenyzői közül a
kajakos Kiszli Vanda (1993)
és Pupp Noémi (1998), vala-
mint Koleszár Zoltán (1997)
kenus is aranyérmet szerzett.
Ezenkívül három ezüst- és egy
bronzérem volt a paksi fiata-
lok termése. A 45 klub verse-
nyében az ASE az ötödik he-
lyen végzett.                      -kj-

Fizikai felmérőn 
vettek részt 
az ifjú evezősök

A londoni olimpiai kvalifiká-
ció szempontjából nagyon
fontos a 2011-es év. Mindezt
szem előtt tartva, parádésan
mutatkozott be Csoknyai
László, az ASE dzsúdósa, aki
a 81 kg-os súlycsoportban a
dobogó harmadik fokára állha-
tott fel a párizsi Grand Slam-
tornán.

– Milyen erős volt a me-
zőny? 

– Két orosz Európa-bajnok
kivételével a legjobbak ott
voltak. Széles volt a mezőny,
59-en neveztek. A sorsolá-
som szerencsés volt, dupla
„erőnyerő” voltam, az első
két körből automatikusan ki-
maradtam. Ez jó volt, mert
normálisan tudtam reggeliz-
ni, utána még visszadőltem,
és rendesen tudtam bemele-
gíteni is. A leendő ellenfele-
ket meg tudtam nézni,
ugyanis a verseny 9-kor kez-
dődött, én pedig délben lép-
tem először tatamira.

– Kiket kellett legyőzni az
éremért? 

– Először egy kanadai ellen
harcoltam, az elég szenvedős
meccs volt, egy fejjel maga-

sabb volt nálam. A követke-
ző egy japán volt, tőle tavaly
a tokiói Grand Slamen jukó-
val kaptam ki, most én győz-
tem ipponnal. A négy közé
jutásért a francia ellen már
egy jukóval és egy vazaarival
vezettem, azután 25 másod-
perc alatt összeszedtem há-
rom intést. Nem vagyok rá
büszke, de szerencsére bele-
fért. Már nagyon szerettem
volna túllépni az ötödik he-
lyen, és bejutni a négy közé.
A döntőbe jutásért vívott
meccsen egy vazaarival nyert
a holland, őt még nem sike-
rült legyőznöm.

– Hogy állsz most a ranglis-
tákon? 

– Az év versenyein elért öt
legjobb eredmény számít, ez-
zel a Grand Slam-éremmel

előrébb léptem. A világrang-
listán 25. vagyok és a londoni
kvótás helyem is megvan je-
lenleg.

– Hogyan tovább?
– Február 18. és 20. között

Düsseldorfban Grand Prix-
versenyen indulok. Azt, hogy
az utána következő varsói vi-
lágkupán indulok-e, még
nem tudom. Végre nem egye-
dül utazom, Bor Barna is jön,
bízom abban, hogy neki is
összejön elsőre egy jó helye-
zés. 

Azt még nem tudom, hány
versenyre megyünk az idén, de
az a lényeg, hogy minél több
érmet szerezzek. Hangyási
László készíti a programot, és
figyeli, hogy melyik versenyen
kell indulni.

Kovács

Grand Slam-bronz Párizsból

Indul a tavaszi küzdelemsorozat
Csendesen, remek körülmények
között és sérülésektől nem za-
vartatva készült a Paksi FC a
Monicomp Liga hatodikja a ta-
vaszi küzdelemsorozatra. Nagy
változás nem volt a Fehérvári
úti egyletnél a télen. Lisztes
Krisztián, B. Tóth Balázs és Du-
dás Ádám távozott, míg ketten:
Tamási Gábor és Palásthy Nor-
bert kölcsönből kerültek vissza
a zöld-fehér klubhoz. Ami a leg-
fontosabb, értékes játékosaikat,
köztük Böde Dánielt sikerült
megtartania az együttesnek. 

– Daninak volt egy Bundesliga
kettes és belga első osztályú
ajánlata is, és ami még fontos,
az utóbbi évek magyar sikercsa-
pata, a Debrecen három játéko-
sunkért is bejelentkezett. Szima
Gáborral azonban a tárgyaláso-
kig sem jutottuk el, mert jelen
pillanatban egyik futballistánk
sem eladó. Bízom abban, hogy
ezek a játékosok Pakson fognak
olyan eredményt elérni, melyre
felkapja fejét a közvélemény –
értékelt Haraszti Zsolt. Ami a
szerződéseket illeti, a télen Kis
Károly vezetőedző további ket-

tő, Éger László szintén kettő,
Bohner Roland három, míg Sza-
bó János újabb négy évre köte-
lezte el magát a zöld-fehér klub
mellett és további két játékos is
– kiknek szerződése a nyáron
lejár – a hosszabbítás gondola-
tával foglalkozik. 

A gárda a felkészülés során
számos edzőmérkőzést játszott,
többnyire sikerrel. A hazai talál-
kozók mindegyikén diadalmas-
kodott, míg a törökországi
edzőtábor alatt neves német,
macedón, kazah és román ellen-
felekkel csatázott. 

– A csapat igen fegyelmezet-
ten készült, ami munkát elter-
veztünk, azt elvégeztük. Kül-
földön nagyon jó riválisokkal
tudtunk játszani, kiváló pályá-
kon. Bízom benne, hogy a be-
fektetett energia a bajnoki és ku-
pameccseken kamatozni fog –
fogalmazott Kis Károly, a Paksi
FC vezetőedzője. 

– Amióta itthon vagyok, azóta
most van a legnagyobb harc a
csapatba kerülésért, de ez így is
van rendjén, hiszen jó félévet
zártunk. Vallom, hogy több

olyan futballista is van nálunk,
akik más csapatban kezdők len-
nének, itt nem biztos. Bizonyos
vagyok abban, hogy mindenki
ezer fokon izzik azért, hogy a
kezdőben kapjon helyet és telje-
sítményével ott is ragadjon –
összegzett Éger László, a Paksi
FC csapatkapitánya. Újságírói
kérdésre elhangzott: a pálya fel-
újítása nyáron kezdődik, a stadi-
on építésének időpontja tovább-
ra is kérdéses. A klub további
edzőpályák kialakításán is fára-
dozik, ezek a centerpálya mö-
gött létesülnének, a telektulaj-
donosokkal a napokban kezdőd-
nek az egyeztetések. 

A Paksi FC lapzártánkat köve-
tően a legjobb nyolc közé jutá-
sért Magyar Kupa-mérkőzést
játszott Kaposváron, a visszavá-
gót március 2-án, Pakson rende-
zik. Február 19-én és 23-án a
Videoton ellen már Ligakupa-
meccs vár Kis Károly együtte-
sére, előbb Székesfehérváron,
majd a Fehérvári úti stadionban.
Az első bajnokit Debrecenben
vívják a zöld-fehérek, a tervek
szerint február 26-án.   Faller G.
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A Paksi FC szurkolói cso-
portja, az Atomic Strike
nyerte azt a teremlabdarú-
gó-tornát, melyet Szombat-
helyen a Haladás drukkerei
szerveztek. A paksi fanati-
kusok először vettek részt a
megmérettetésen.

– Tudtuk, hogy létezik ez a
torna, de tavaly még nem kap-
tunk meghívást. Idén január-
ban azonban megérkezett a
felkérés, melyet örömmel fo-
gadtunk és hamar összeállt a
csapat – mondta el Wenhardt
Ákos, az Atomic Strike csa-
patkapitánya. A Haladás Szur-
kolói Kör szervezte tornán tíz
csapat vett részt. A paksiak
két hazai drukkerhad mellett a
Kecskeméttel és egy úgyneve-
zett All Star gárdával kerültek
egy csoportba. Pápista József,

ifjabb Erdélyi Péter és Aradi
Gábor már a csoportküzdel-
mek során számolatlanul rug-
dosta a gólokat, utóbbi hét ta-
lálatával a gólkirályi címet is
elhódította. – Legerősebb el-
lenfelünk kétségtelenül a szer-
vező együttes, vagyis a Hala-

dás Szurkolói Kör volt, a-
mellyel az első csoportmecs-
csen még 2:2-t játszottunk, a
döntőben azonban már 4:0-ra
legyőztük őket. Az elődöntő is
izgalmas volt, hiszen egy má-
sik hazai egylet ellen egygó-
los hátrányból, a vége előtt két

perccel fordítottunk – értékelt
Aradi Gábor, az Atomic
Strike játékosa. Az „atomcsa-
pás” csapatát számos, még ma
is aktív, a megyei bajnoksá-
gokban futballozó játékos al-
kotta. Wenhardt Ákos hozzá-
tette, nagyon sportszerű és
igazán jó hangulatú összecsa-
pások folytak a pályán. A kis-
padokon a cserék, mint a baj-
noki meccseken, végigszur-
kolták a találkozókat. Termé-
szetesen új ismeretségek is
szövődtek február első szom-
batján, így fáradtan ugyan, de
jókedvűen érkezett haza a tár-
saság. A részvételt a Paksi FC
vezetősége támogatta, melyet
nagyon köszönnek a drukke-
rek, és ha jövőre is meghívást
kapnak, mindenképp újra
utaznának.

Faller Gábor

Szurkolói tornát nyert az Atomic Strike

Gyerekzsivajtól volt hangos a
PSE nagy, műfüves pályája az
elmúlt hétvégén, hiszen négy
csapat mérkőzött egymással az
Atompillér Kupáért. Az U11-
es korosztályt a zöld-fehérek-
nél Péter Norbert trenírozza,
aki 16 futballistával foglalko-
zik hétről hétre. Ezúttal
Gyönk, Nagymányok és Duna-
újváros volt az ellenfél, utóbbi
gárdával a döntőnek beillő
összecsapáson 0:0-ra végez-
tek, így ezüstérmesként zártak. 

– Az első két mérkőzésen
sokkal folyamatosabb volt a
játékunk. Azok az elemek, me-
lyeket edzéseken gyakorlunk
mind védekezésben, mind tá-
madásban jobban kijöttek. A
Dunaújváros egy komoly csa-
pat, látszik rajtuk a tudatos
munka. Megnehezítettük egy-
más dolgát, gól azonban egyik
oldalon sem született, így saj-
nos nem a miénk a kupa. Ettől
függetlenül a srácok hozzáállá-
sával elégedett vagyok – érté-
kelt Péter Norbert, a PSE U11
edzője. A tréner hozzátette, a

heti két terem- és két műfüves
foglalkozáson nagyon lelkesen
és fegyelmezetten dolgoznak
játékosai, de ez önmagában ke-
vés. A gyerekeknek szabadide-
jükben is rengeteg labdás fel-
adatot kellene végezniük ah-
hoz, hogy még biztosabbá,
pontosabbá váljanak. A tornák
mindegyike azért fontos, hogy
lemérjék, hol tart a felkészülé-
si szintjük. Ezúttal Bordács Jó-
zsef támogatta a tornát, kinek
fia a PSE-ben futballozik, lá-
nya pedig a Dunaújváros NB I-
es utánpótláscsapatánál kézi-
labdázik a jövőben. – Nekem
még helyi léptékben is kis cé-
gem van, ettől függetlenül
minden paksi vállalkozást arra
buzdítanék, hogy támogassa a
PSE és az ASE utánpótlás-csa-
patait. 

A nyújtott pályán lejátszott
tornán a Dunaújváros és a
PSE mögött a Nagymányok
végzett a harmadik helyen,
míg a Gyönk együttese ne-
gyedikként zárt.

röné

Atompillér Kupa

A Farsang Kupa kispályás te-
remlabdarúgó tornán a  házi-
gazda ASE két csapattal képvi-
seltette magát, mellettük a Ka-
locsa, a Paksi SE, a Tolna és a
Dunaföldvár együttese szállt
harcba a legfényesebb medáli-
áért az U12-es korosztályban.
A piros-kékek vezetőedzője,
Sánta István elmondta: azért,
hogy mindenki megfelelő já-
tékpercet tölthessen a parket-
ten, kettéosztotta a társaságot. 

– Felemás érzéseim vannak.
Az első csapat azt hozta, amit
vártam. A helyzetkihasználá-
son azonban van még mit ja-
vítani, ugyanis nagyobb kon-
centrációval akár 5-6 gólt is
lőhetnénk meccseinken, ez-
zel szemben csak nyögvenye-
lősen diadalmaskodunk. A
második számú gárda képes-
ségeinek megfelelően szere-
pel, de azért vannak ezek a

tornák, hogy mindenki fej-
lődhessen – mondta el az
Atomerőmű SE vezetőedző-
je. A másodosztályú bajnok-
ság középmezőnyében sze-
replő egylet nagypályás telje-
sítményével elégedett a veze-
tőedző, hiszen csapata zömé-
ben egy évvel idősebbek el-
len meccsel az őszi és a tava-
szi időszakban. A Farsang
Kupát végül a PSE nyerte az
ASE II. és a Kalocsa előtt. A
legjobb kapusnak járó külön-
díjat a torna egészében nyúj-
tott teljesítményével a piros-
kék klub játékosa, Scheiner
Bálint érdemelte ki. Az
Atomerőmű SE utánpótlás te-
remlabdarúgó tornái február
harmadik hétvégéjén befeje-
ződnek, szombaton az U14,
vasárnap az U11-12-es kor-
osztály lép parkettre.

efgé

U12-es korosztályban
a PSE volt a legjobb
teremfociban
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Február 20. (vasárnap) 19 óra
TRON: ÖRÖKSÉG

amerikai sci-fi kalandfilm

Február 23. (szerda) 19 óra
GRU

am. animációs kalandfilm

Február 25. (péntek) 19 óra
AZ UTAZÓ

amerikai krimi

Február 27. (vasárnap) 19 óra
SZERELEM ÉS 
MÁS DROGOK

amerikai romantikus dráma

Március 2. (szerda) 19 óra
UTÓDOMRA ÜTÖK

amerikai vígjáték

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623; 

06-20-949-2467
E-mail: 

paksi-hirdeto@externet.hu

Moziműsor

Egy hónapot töltött tavaly or-
vosként Kongóban dr. Szőcs
Teodóra a nonprofit szervezet-
ként működő Afrikai-Magyar
Egyesület égisze alatt, amely
önkéntesekből álló missziókat
szervez a fekete kontinensre.
Teodóra önkéntes munkájához
sokan hozzájárultak, hiszen ki-
utazásának és ott tartózkodásá-
nak költségét magának kellett
előteremteni, de hála a sok pak-
si segítségnek, sikerült. Teodó-
ra most fotókkal illusztrált be-
számolót tart afrikai útjáról,
február 22-én 17 órától a VMK
nagyklubjában, ahova várja az
érdeklődőket. 

Afrikai
élmények

Az ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány fennállá-
sának 10. évfordulója alkalmá-
ból kert-udvar pályázatot hirdet,
melynek célja a képzőintézmény
udvarának és kertjének szebbé,
impozánsabbá tétele. Az ötlete-
ket bármilyen szabadkézi tech-
nikával vagy számítógépes, sza-
badon letölthető látványtervező
szoftverrel elkészíthetik a krea-
tív jelentkezők, akik munkáikat
április közepéig juttathatják el
elektronikus formában az alapit-
vany@eszi.hu email-címre. Az
ESZI-ECSET névre hallgató pá-
lyázattal kapcsolatban további
részletek az iskola honlapján ol-
vashatóak.

Pályázat

Az Energetikai Szakközépis-
kola és Kollégium az intéz-
mény fennállásának 25. év-
fordulója alkalmából fotópá-
lyázatot hirdet, melynek célja
bemutatni az ESZI életének
jelenét és elmúlt negyedszá-
zadát. A képeket három kate-
góriában várják a szervezők:
diákélet és humorbombák,
rendezvények és kirándulá-
sok, valamint portrék és ter-
mészeti fotók témakörben.
Ezeket elektronikus formá-
ban, 2-5 MB méretben lehet
beküldeni a major@eszi.hu
címre május 31-ig, a bekül-
dött képeknek címet is kell
adni. A hagyományos techni-
kával készült fotókat is csak
digitalizált formában lehet el-
küldeni. Egy résztvevő maxi-
mum 5 pályamunkával jelent-
kezhet, a képek a 25 éves ju-
bileumi ünnepségen kiállítás-
ra kerülnek, zsűrizés után pe-
dig a legjobbakat díj is illeti.

Fotókat várnak
az ESZI-ről

A Paksi Sporthorgász Egyesü-
letnek köszönhetően ismét
vizsgázhatnak Pakson a pecáz-
ni vágyók. Március 4-én 16
órakor a Deák Ferenc utca 24.
szám alatt adhatnak számot tu-
dásukról a leendő horgászok. 
– A törvényi változások miatt
került néhány éve a megye-
székhelyre ez a lehetőség, ami-
nek sokan nem örültek a paksi
kistérségben. Az igények miatt
gondoltuk úgy, hogy próba jel-
leggel szervezünk egy vizsgát,
melyre máris nagy az érdeklő-
dés. A beszámoló elméleti jel-
legű, mely alapvető halismere-

ti kérdésekből áll – mondta el
Kovács Gábor, a PSHE titkára.
A vezető elmondta, a vizsgázó
a Tolna Megyei Horgász Szö-
vetség elnöksége előtt ad szá-
mot tudásáról, a grémium
rendkívül segítőkész. A segéd-
könyv letölthető a www.
pshe.eliver.com honlapról, de
személyesen is átvehető a fenti
címen. Jelentkezni március 2-
ig a 20/249-92-88-as telefon-
számon, vagy a paksihor-
gasz@freemail.hu e-mail cí-
men lehet. A vizsgadíj 1000
forint.

efgé

Ismét vizsgázhatnak 
a horgászok Pakson

A Városi Múzeum február
14-től március 3-ig farsangi
szokások, március 7-től 10-
ig pedig március 15. témában
hirdet kézműves foglalkozá-
sokat óvodás és alsó tagoza-
tos gyerekek számára. A hat-
vanperces foglalkozások hét-
főtől csütörtökig, 9 és 15 óra
között, tetszés szerint válasz-
tott időpontokban vehetőek
igénybe.

A résztvevő gyerekek egye-
bek mellett farsangi álarcokat,
báli kellékeket, továbbá hu-

szársapkát és 48-as zászlót is
készítenek. A tárgyalkotás
mellett megismerkednek az
egyes témákhoz kapcsolódó
szokásokkal, hiedelmekkel is.

A részvételhez előzetes idő-
pont-egyeztetés szükséges,
amelyet a foglalkozás előtt
legalább két nappal kérnek je-
lezni a múzeum munkatársai.

A programról bővebb infor-
mációt lehet kérni a 20/883-
03-74-es telefonszámon, vagy
a varosimuzeum@gmail.com
e-mail címen.

Kézműves foglalkozások
a múzeumban
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TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

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

Euro megtakarításaira 
3 hónapra évi 2,75% betéti kamatot (EBKM: 2,75%)

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

kínálunk egyszeri lekötésű számlabetétekre összeghatártól
függetlenül, meglévő Ügyfeleinknek is.

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

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

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

szabályzatok tartalmazzák.

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

Kamat mértéke: Jegybanki alapkamat + 8%, 

azaz jelenleg évi 14%;
Lakossági bankszámlával rendelkező ügyfeleink számára:      

Jegybanki alapkamat +6%, 

azaz jelenleg évi 12%    

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

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

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

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

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

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

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

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

Nem várt kiadások?  
Felújítás?

Átmeneti pénzhiány?

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

Hitelösszeg Futamidő Törlesztőrészlet JB+8% esetén THM %
100 000 Ft 3 év 3.430 Ft/hó 24,05
500 000 Ft 3 év 17.140 Ft/hó 17,59
1 000 000 Ft 5 év 23.370 Ft/hó 16,39

Például:

Ha építkezik
vagy felújít

– sokéves tapasztalattal 
rendelkező szakembereinkkel

– akár teljes körű kivitelezéssel 
– és jelentős kedvezményekkel
forduljon hozzánk bizalommal!

Kérje ingyenes árajánlatunkat!
06 30/268-4359

Ugyanitt nyílászárók 
kedvező áron, beépítéssel is!

Kérjük támogassa az
„Együtt a parlagfű ellen”

Alapítványt
személyi jövedelem adója 1%-ával, 

amennyiben fontosnak tartja alábbi célkitűzéseinket:

– Alapítványunk előtérbe helyezi a környezettudatos nevelést.
– Nagy hangsúlyt fektetünk a szelektív hulladékgyűjtésre.

– Több helyi programunkkal szeretnénk 
hozzájárulni Paks és környékének virágosabb, 

parlagfű-mentesebbé tételéhez.
– Támogatjuk az egészségmegőrzést és betegség-

megelőzést, ezért sóbarlangot működtetünk 
és gyógyúszást szervezünk.

Adószámunk: 18852730-1-17

SZABADEGYETEM
A PAKSI KÉPTÁRBAN

Dóró Sándor képzőművész, 
a Drezdai Képzőművészeti Akadémia oktatójának előadása:

Művészet és anatómia 
Az európai művészeti anatómia történetének bemutatása

és anatómiai rajzok készítése.
2011. február 24. (csüt.) 15.00-17.00 

Paksi Képtár (Tolnai út 2.)
A programon való részvétel ingyenes!
További információk és jelentkezés:
Göttinger Eszter múzeumpedagógus

gottinger@paksikeptar.hu, 06-20/88-30-284
www.paksikeptar.hu

A programok a TÁMOP 3.2.8/10/B „Múzeu-
mok Mindenkinek” Program – Múzeumok 
oktatási-képzési szerepének erősítése című 
projekt keretein belül valósulnak meg.

KIADÓ 
INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklődni: 

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Paks Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Deák Ferenc Általános Iskola 

igazgatói állásának betöltésére.

Az állás betöltésének feltétele:
– az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,
– másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
– az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre
szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakör-
ben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó önéletrajzát,
– szakmai életrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát,
– iskolai végzettséget igazoló oklevelének másolatát,
– az intézmény irányítására vonatkozó szakmai programot a helyzetelemzés-
re épülő fejlesztési elképzeléssel,
– a személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatot

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

Bérezés:
A hatályos jogszabályi besorolás szerint, vezetői pótlék a jogszabály szerinti
pótlékalap 300%-a.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot 2011. április 1-jéig kell benyújtani Dr. Blazsek Balázs címzetes
főjegyzőhöz (Polgármesteri Hivatal 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.).
Részletes felvilágosítás az Oktatási és Kulturális Csoportnál kérhető a
75/500-579 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napot követő első képvise-
lő-testületi ülés. 


