
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

A város több pontján változik 
a parkolási rendszer január 15-tõl

Írásunk a 12. oldalon

XIX. ÉVF. 1. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. JANUÁR 8.

NYUGDÍJAS HITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

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

Felvehetõ összeg 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, futamidõ max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet. 

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

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

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Visszatekintés
2009-re

Összefoglalóink a 6–11. oldalon 
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A végtagok rögzítésére alkal-
mas vákuumsíneket, a légút át-
járhatóságát biztosító motoros
leszívót, menet közben is hasz-
nálható vérnyomásmérõt, a vér
oxigéntartalmának meghatáro-
zására, illetve súlyos állapotú
betegnél a kilégzés széndioxid
tartalmának mérésére szolgáló
berendezést adott át a mentõ-
szervezetnek a Paks és Környé-
ke Mentéséért Közalapítvány
1,8 millió forint értékben. Feil
József, a kuratórium elnöke,
egyben a paksi mentõállomás
vezetõje elmondta, hogy a köz-
alapítvány célja az eszközpark
fejlesztése, a munkatársak szak-
mai továbbképzése, illetve az

informatikai háttér fejlesztése
annak érdekében, hogy javítsák
a Pakson és környékén élõk el-
látását. A beszerzéseket átgon-

doltan hajtják végre, szempont a
választásnál a felszereltség bõ-
vítése, az elavult vagy elörege-
dett eszközök cseréje. Az elmúlt

években a környezettudatosság
jegyében az összes elemmel
mûködõ mentéstechnikai eszkö-
züket újratölthetõre cserélték.
Az új eszközöket dr. Buda Péter,
az Országos Mentõszolgálat
Dél-Dunántúli Régiójának or-
vos-igazgatója vette át. Elmond-
ta, hogy a felajánlás nem egye-
dülálló ugyan, de ritkaság, és
nagy segítség a mentõszolgálat-
nak. Hozzátette, hogy évrõl évre
olyan eszközöket kapnak a köz-
alapítványtól, aminek köszön-
hetõen a paksi mentõállomás
autóinak felszereltsége régiós
viszonylatban kiemelkedõ. Az
eszközök ünnepélyes átadásán
Hajdú János polgármester és
Süli János, a Paksi Atomerõmû
Zrt. vezérigazgatója is részt vett.
A beszerzéshez szükséges ösz-
szeget az atomerõmû támogatá-
sából, az önkormányzat egész-
ségügyi bizottságától elnyert
forrásból, valamint az egy szá-
zalékos felajánlásokból biztosí-
totta a közalapítvány.               

Kohl Gyöngyi
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Mentõk: fejlõdött az eszközpark
Korszerû mentéstechnikai eszközöket adott át a Paks és Környéke Mentéséért
Közalapítvány az Országos Mentõszolgálat Dél-Dunántúli Régiójának, az ön-
kormányzat és a Paksi Atomerõmû Zrt. támogatásával. A közalapítvány tíz éve
rendszeresen segíti a mentõszervezetet azzal a kéréssel, hogy felajánlásaik a vá-
rosban és a környezõ településeken élõ emberek ellátásának javítását szolgálják.   

Új szivattyúkkal várják a tavaszt
Paksi kitüntetettje is van 2009-ben a Pak-
si Atomerõmû Zrt. Héliosz-díjának,
Bagdy László személyében. Az elismerést
mellette Kovács Kálmánnak, az ETV-
ERÕTERV Zrt. erõmû profitcenter veze-
tõjének ítélték és adták át decemberben.   

Az atomerõmû biztonságos üzemeltethetõsé-
ge, a kitûzött stratégiai célok megvalósítása,
a társadalmi kapcsolatok fejlesztése érdeké-
ben kifejtett tevékenysége elismeréséül ve-
hette át Bagdy László a Héliosz díjat a kép-
tárban rendezett ünnepségen. Az elismerést
2001-ben alapították, és minden évben leg-
feljebb három személynek, szervezetnek, in-
tézménynek ítélik oda, akik segítik a cég
munkáját, elismertségének növelését. Bagdy
László korábban több beosztásban dolgozott
az erõmûben, de mindig a radioaktív hulladé-
kokkal foglalkozott, utoljára a radioaktívhul-
ladék-kezelési osztályt vezette. Tizenkét esz-
tendõvel ezelõtt vonult nyugállományba, ám
a mai napig nem szakadt el ettõl a területtõl.
Bagdy László elmondta, büszke arra, hogy
ott lehetett 2008-ban a Nemzeti Radioaktív-
hulladék-tároló megnyitásán, és hogy a meg-
valósulás nagy gépezetében egy kis fogaske-
rék lehetett.                                     -gyöngy-

Négy nagyteljesítményû szivattyút telepí-
tettek a Páli ároknál, illetve az Árok utca
végénél lévõ zsiliphez. Az automata át-
emelõk a belvízelvezetést szolgálják. A
beruházás 130,5 millió forintba került.  

Amikor egy meghatározott szintet megha-
lad a Duna vízállása, akkor a Közép-Dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság lezárja a várost vé-
dõ zsilipeket, megakadályozandó, hogy a
folyó vize elárassza a települést. Ha ezzel
párhuzamosan rövid idõ alatt nagy mennyi-
ségû csapadék esik, akkor a belvizet áteme-
lõkkel kell eljuttatni a folyóba. Amikor ilyen
helyzet állt elõ, megesett, hogy a rendelke-
zésre álló mûszaki feltételek mellett nem
tudták elég gyorsan átemelni a belvizet és az
alvég bizonyos területeit elöntötte a csapa-
dékvíz. Erre jelent megoldást, hogy az e
szempontból két legproblémásabb helyen,
azaz a Táncsics Mihály utca végén a Páli
ároknál, illetve az Árok utca végénél lévõ
zsiliphez két-két új, nagyteljesítményû,
szintérzékelõvel ellátott szivattyút telepítet-
tek, amelyek bizonyos vízszint felett auto-
matikusan megkezdik a belvíz Dunába eme-
lését. A munkaterületet augusztus végén ad-
ták át a közbeszerzési pályázaton nyertes

Alisca Bau Építõipari Zrt. munkatársainak.
A kivitelezõ a munkálatokkal bõ három hó-
nap alatt elkészült, a mûszaki átadás folya-
matban van. A négy szivattyú vásárlása, il-
letve az üzembe helyezésükhöz szükséges
építmények elkészítése 130,5 millió forint-
ba került, amelyhez európai uniós pályáza-
ton nyert 75,5 millió forint támogatást a
paksi önkormányzat, a fennmaradó összeget
saját forrásból biztosította a város.      -kgy- 
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Mi nem adtunk rá okot, a tisztelt
ellenzék pedig nem kereste az al-
kalmat, hogy a szembenállást
szítsa. A jelenlegi politikai erõk
közös érdeme, hogy ilyen békés
évet zártunk – vázolja a polgár-
mester a három frakció közötti
munkát. Paksot elkerülték a bot-
rányok, dolgozni tudtak és nem a
hadakozásra kellett az energiát
fordítani, ez a legnagyobb siker.
Ám hozzátette, hogy ez rajtuk kí-
vül álló, objektív tényezõnek is
köszönhetõ, hiszen nagyobb len-
ne a feszültség, ha Paks helyzete
romlana, ha azt kellene mérlegel-
ni az önkormányzatnak, hogy
fûtsön vagy kifizesse a köztiszt-
viselõk bérét. 

Amivel sokan azonosítják az
önkormányzat munkáját, azok a

beruházások: mennyi út és járda
épült, mi valósult meg az adott
évben. Ez fontos kérdés, ám leg-
alább ennyire fontos a lakosok
komfortérzete: szeretnek-e itt
lakni, biztonságban érzik-e ma-
gukat, van-e bölcsõde, óvoda,
milyen az iskolai képzés kínála-
ta, az egészségügyi ellátás, mi-
lyen kulturális lehetõségek áll-
nak rendelkezésre, sorolja az
életminõséget befolyásoló szol-
gáltatásokat a város elsõ embere.
Ezekre is figyelni kell, nem csak
a beruházásokra, de ugyanilyen
lényeges a szociális rendszer, a
gondozott tér, park, hogy elvi-
szik a szemetet és a csapból fo-
lyik a víz… Ezek persze akkor
tûnnek fel, ha hiány van belõlük,
ha biztosítják, akkor természetes.
Sokszor nem is gondolunk bele,
milyen szerteágazó feladatai
vannak az önkormányzatnak. –
Nekünk kell egyensúlyt teremte-
nünk a szolgáltatások, azaz a vá-
roslakók kiszolgálása és a fej-
lesztések között. Nem lehet csak
beruházás sem, de nem lehet
csak szolgáltatni sem, felélni a
jövõt és hagyni leromlani az in-
tézményhálózatot. A helyi politi-
kusok dolga, hogy egészséges
arányt találjanak – világít rá.
2009-ben nem határoztak meg az
önkormányzat lehetõségét meg-
haladó fejlesztéseket. Nagyon
sok intézményben megszüntet-
ték a beázást, felújították a vizes-
blokkokat, helyrerakták a vil-
lanyvezetékeket, kicserélték a
nyílászárókat, és még sorolhat-

nánk. Amit kitûztek, azt végre-
hajtották, legyen az útépítés, zsi-
lip vagy panelfelújításhoz pénz,
mûfû a sportpályán. A tervek
egy-két kivétellel megvalósul-
tak, ami nem sikerült: a II. Rákó-
czi iskolát a pincétõl a padlásig
felújítani, illetve a régi SZTK he-
lyén az egészségügyi gondozó-
házat kialakítani – ezek pályáza-
ti forrás híján elmaradtak. 

Idén várhatóan a tavalyihoz ha-
sonlóan hozzávetõleg 1 és 1,5
milliárd közötti összeget fordíta-
nak fejlesztésre. Három jelentõs
projektre is készülnek a város-
ban. Sikeresen túljutott az elsõ
fordulón az a pályázat, amely so-
rán Paks és a környezõ hat tele-
pülés egy 1,5 milliárdos hulla-
dékgazdálkodási rendszer kiépí-
tésébe kezdhet, 70 százalékos ál-
lami támogatással. (Idén betelik
a jelenlegi szeméttelep, s nem
csak a jövõbeni lerakásnak, de a
hulladék kezelésének is igen szi-
gorú – és költséges – elõírások-
nak kell megfelelniük.) Folyik az
új szennyvíztelep tervezése, ami
ugyancsak kikerülhetetlen, és az
elõzõhöz hasonló nagyságrendû
feladat. 2010-ben megújul a fõ-
utca körforgalom és Kereszt utca
közötti szakasza, amit a késõbbi-
ekben szeretnének folytatni az
Erzsébet Szállóig. A tervek sze-
rint a gyógyfürdõ engedélyezési,
közbeszerzési szakasza is lezá-
rulhat ez év õszéig és az alapkõ-
letételre is sor kerülhet. Ez utób-
bi terv esetében nem várható pá-
lyázati forrás. A beruházás egy-
milliárd alatti összeget tesz ki,
ami két évre elosztva finanszí-
rozható, mondja Hajdú János. A
fenntartást illetõen úgy látja: ha
50 milliónál többet nem kell
évente hozzátenni a mûködteté-
séhez, akkor érdemes belevágni,
mert ez Paks esetében az intéz-
mények támogatásánál nem egy
kiemelkedõ szám.  

De vajon fenntartható-e hosszú
távon az az intézményrendszer,
amivel a város rendelkezik? 

– Azt gondolom, igen. Az az
állami magatartás, ami egészen
pontosan kijelöli az önkormány-

zatok feladatait, de anyagi for-
rást nem rendel hozzá, nem tart-
ható fenn. Vagy a feladatokat
kell csökkenteni, vagy ezt finan-
szírozni kell, hiszen nem sok ön-
kormányzat engedheti meg ma-
gának, hogy 30-50 százalékos
támogatást biztosít egy gimnázi-
um vagy egy bölcsõde mûködé-
séhez – mondja a polgármester,
aki szerint az atomerõmû bõvíté-
se is újabb reményekkel kecseg-
tet a munkahelyek számának bõ-
vülése, illetve a helyi adó tekin-
tetében. 

Az idei a választások éve lesz,
ami nyilván zajosabb közélettel
jár. – Magam részérõl nem fo-
gom a feszültséget gerjeszteni, és
azt gondolom, a politikustársak
sem. Én arra kérek mindenkit,
hogy fölösleges költségbe ne
verje magát, mert nem azon mú-
lik a választás, hogy hány plaká-
tot fogunk kiragasztani, vagy
hány szórólapon tévesztjük meg
egymást. Véleményem szerint a
választók inkább az elvégzett
munkát értékelik, amikor bizal-
mukat egyik vagy másik válasz-
tási szövetségre fogják adni –
taglalja. Az évkezdést illetõen
pedig azt kívánja: ha tehetjük,
gondoljunk azokra is, akik beteg-
ségben vagy rossz anyagi körül-
mények között érkeztek a 2010-
es évhez. – Próbáljunk a magunk
módján segíteni rajtuk és inkább
a szolidaritás legyen jellemzõ,
mint hogy autóból kitülkölünk
egymásra, vagy a sorban állva
idegesítjük egymást. Nem ezen
múlik az életünk, egészen más
dolgok fontosak, és kívánom,
hogy mindenki találja meg a
nyugalmát. 

Dávid Ildikó
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Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2010. január 22.

Paksi Hírnök

Évet értékel a polgármester
Bár a 2009-es esztendõre
rányomta bélyegét a gazda-
sági válság, Pakson csendes
évet tudhat maga mögött a
város önkormányzata.
Megvalósultak kisebb-na-
gyobb beruházások, mû-
ködtek az intézmények, pa-
rázs viták sem borzolták a
kedélyeket – a település éle-
te nyugodt mederben folyt.
Évértékelésre kértük Haj-
dú János polgármestert, s a
következõ oldalakon a frak-
cióvezetõket, és azt is meg-
tudakoltuk: milyen eszten-
dõre számítanak a választá-
sok évében?
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Panaszkodnak a testületi ta-
nácskozásokra a városlakók:
nincs vita, unalmasak az ülé-
sek. Így van ez: amikor minden
rendben van, az nem hír. Sok
más várossal ellentétben itt
nincsenek politikai csatározá-
sok, pártvillongások, az önkor-
mányzati élet békés és nyugodt
és ez így van jól, vázolja az el-
múlt évet Bagdy László, a Pol-
gári Összefogás frakcióvezetõ-
je. Ez annak is betudható, hogy
szélsõséges álláspontot nyilvá-
nosan senki nem képvisel. No
meg annak, hogy egy felújítás-
ra váró út nem jobb- vagy bal-
oldali feladat – hanem megol-
dásra váró, mint ahogy egy
szociálisan rászorulónak is
meg kell oldani a gondját, ba-
ját, ezen tennivalók nem ideo-
lógiák mentén dõlnek el. A
helyzetet jól jellemzi, hogy a
testületi ülésre elõterjesztett
határozatok mintegy 90 száza-
lékát a képviselõk mindegyike
támogatta. A lakosság érdeké-
ben történõ együttmûködés
úgy is megvalósítható, hogy
alapvetõ értékrendjét egyik ol-
dalnak sem kell feladnia, mu-
tatja be a hátteret a frakcióve-
zetõ. 

A város pénzügyi helyzete
stabil, a költségvetés mintegy
80 százalékát a város mûködé-
sére, az intézmények fenntartá-
sára fordították, és közel 20
százalék maradt beruházásra,
fejlesztésre. Ez utóbbi eseté-
ben vannak évrõl évre vissza-
térõ beruházások, mint például
az utak, amibõl a tervek szerint

haladva, tavaly is megújult né-
hány, de kátyúkra is költött
mintegy 40 millió forintot a
város. Az intézményeknél ki-
sebb lépésekben korszerûsítik
az épületeket, ebben az évben
nyílászárók cseréjére került sor
több iskolában, óvodában, és
modernizálódott a lakótelepi
tanintézet vizesblokkja is. A
vízközmû ugyancsak olyan te-
rület, ami folyamatosan meg-
újul, több tízmilliót költöttek a
rendszer fejlesztésére. Egyéb-
ként mind a Paksi Vízmû Kft.,
mind a DC Dunakom Kft. na-
gyon szolid árakon szolgáltat,
a város inkább támogatja a sa-
ját cégeit, mint hogy a lakossá-
gon keresztül tegye ezt, hívta
fel a figyelmet a frakcióvezetõ.
A külsõ településrészeket is sa-
játjainknak tekintjük, mondja.
Csámpán szilárd út és közvi-
lágítás, Cseresznyésben útre-
konstrukció, Gyapán közössé-
gi ház megújítása, Biritón
internet-hálózat fejlesztése
zajlott. 

Óriás beruházásokról nem
beszélhetünk az elmúlt évet il-
letõen, ám néhány tízmillió
ide, százmillió oda – akadt he-
lye a hozzávetõleg 1,5 milli-
árdnak. Ha sikerrel jár, ilyen
nagyságrendû beruházás lehe-
tett volna a lakótelepi központi
park teljes megújhodása a mû-
velõdési központtal és a böl-
csõdével egyetemben, ám nem
sikerült pályázati forráshoz jut-
ni – egyelõre. A Deák ház ese-
tében is kedvezõ pályázati el-
bírálásra várnak, ám addig is
alulról szigetelték, jelenleg pe-
dig szárad, szellõzik a fal. Az
Erzsébet Szálló megújulása vi-
szont nagy esemény a város
életében, a legjobbat csináltuk,
mikor eladtuk, taglalja az idén
megnyíló intézmény kapcsán. 
S, hogy mit hoz a 2010-es év?
Bagdy László nem számít sem
felfokozott várakozásra, s en-
nél fogva különösebb felboly-
dulásra sem a választásokat il-
letõen.

Dávid Ildikó
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Stabil a pénzügyi helyzet

Jól fogadják a városlakók,
hogy szemben az országos hí-
rekkel, itt nincsenek csaták,
vázolja a 2009-es év paksi
közhangulatát az MSZP-
SZDSZ frakcióvezetõje. Faller
Dezsõ szerint a csendes testü-
leti ülések azt jelzik, hogy nem
politikai motivációk vezették a
döntéshozókat a feladatok
meghatározásakor, vita legfel-
jebb arról van, mi kerüljön elõ-
rébb, mi hátrább a költségve-
tésben a fejlesztések besorolá-
sánál. Egyébként a bizottsági
ülések során, a határozatok
elõkészítésénél próbálnak dû-
lõre jutni a vitás kérdésben, a
testület elé már a megszava-
zandó anyag kerül. 

Több is, meg kevesebb – így
jellemzi a frakció vezetõje a
listáról bejutott képviselõk fel-
adatát. Mint mondja, város-
szerte megállítják õket, s nem
csak a körzetükben élõk for-
dulnak hozzájuk. Úgy véli, a
képviselõi munkánál a szemé-
lyiség a döntõ: akar valamit
tenni a városért vagy sem. Aki
igen, annak úgyis „jár a szája”,
s elõhozakodik a képviselendõ
feladattal. Több javaslat is
akadt, amit szorgalmaztak, s
amire pozitív válasz született.
Például a Boc-hegyi tárolóhoz
vezetõ gerincvezeték, aminek
meghibásodása nyomán víz
nélkül maradt fél város. Az el-
használódott fõnyomócsõ már
több éve nem kis fejtörést okoz
a városnak, leterheltségének
enyhítésére már keresik a meg-
oldást. Ahogy fogalmazott,

nagy szívfájdalmuk a Deák ut-
cai rendelõ igencsak leromlott
állapota, ám ígéretet tett a pol-
gármester, hogy lépésrõl-lé-
pésre megkezdik a felújítást. 

Kiemelte az elmúlt év törté-
néseibõl az atomerõmûben le-
zajlott teljesítménynövelést,
ami egy kisebb erõmûépítéssel
ért fel, valamint az élettartam-
hosszabbítást, ami nélkül né-
hány éven belül sorra leállná-
nak a paksi blokkok. Mégis ta-
lán a legfontosabb, ami 2009-
ben rányomta bélyegét a város
hangulatára, az atomerõmû-
bõvítés híre, ami további fejlõ-
dést jelent Paksnak. 

Ugyancsak meghatározó a te-
lepülés szempontjából az M6-
os autópálya, amelynél már év
végén elkezdõdtek a mûszaki
átadások, s ami az ipari park
bõvülésére is hatással lehet. 

2010-ben több nagyberuhá-
zás, illetve elõkészítés várható.
Folyamatban lévõ pályázatok
nyomán milliárdos nagyság-
rendû fejlesztés kezdõdhet az
új hulladékgazdálkodási rend-
szer, valamint szennyvíztelep
kiépítésével, és több százmilli-
ós beruházás lesz a Dózsa
György út egy szakaszának
megújulása is. A költségvetés
idén a tavalyihoz hasonlóan
közel 9 milliárd forint körül
alakul. Ugyan állami forrásból
kevesebbre számíthatnak, de
ezt helyi adóbevétellel ellensú-
lyozni tudják. Biztonságosan
állíthatják össze az intézmé-
nyek és a város mûködési ol-
dalát. A támogatások ugyan
nem növekednek – legfeljebb
az infláció mértékével –, ám
marad pénz beruházásra. 

Faller Dezsõ bízik benne,
hogy politikai felhangoktól
mentes költségvetést fogadnak
el márciusban, s nem tesznek
olyan kötelezettségvállalást,
ami nagyon megterhelné a kö-
vetkezõ testületet. Nem szabad
választási költségvetést készí-
teni, hangsúlyozza az idei ter-
veket illetõen.

-dávid-

Csendes testületi ülések
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Négy új kiadvány is népszerû-
síti már Paksot. Megjelent egy
fotósorozatot tartalmazó
könyv, egy prospektus, térkép
is segíti a turisták tájékozódá-
sát és két új képeslap is vásá-
rolható városunkról, amely
több ponton is csatlakozott a
pécsi központú Európa Kultu-
rális Fõvárosa programhoz. 

Az önkormányzat szerzõdéses
partnereként a helyi TENSI Uta-
zási Iroda feladata a város mar-
keting- és turisztikai fejlesztése.
Az új, Paksot népszerûsítõ kiad-
ványcsomag elkészítésével a
Paksi Turisztikai Információs
Irodát is mûködtetõ céget bízta
meg városunk vezetése. – Közel
féléves munka eredményeként
megjelent egy könyv és egy
prospektus, elkészült egy térkép
és két új paksi képeslap – mond-
ta el Pfeffer János segédszer-
kesztõ. A könyv gazdag fotó-

anyag segítségével nyolc nyel-
ven mutatja be Paks történetét,
életét, hétköznapjait. A prospek-
tus a városba látogatók számára
készült, három nyelven hívja fel
a figyelmet településünk látniva-
lóira, szállás- és kikapcsolódási
lehetõségeire. A könyv kétezer
forintért vásárolható meg az uta-
zási irodában és a városházán, a
prospektushoz ugyanott ingyen
juthatnak hozzá az érdeklõdõk.
A rövid idõre Paksra érkezõk

számára biztosít tájékozódási le-
hetõséget az a leporelló, amely-
nek egyik oldalán egy térkép ta-
lálható. – Városunkról eddig
csak az iroda honlapján volt lát-
ható egy térkép, turisták számá-
ra kézbe vehetõ eddig nem ké-
szült. Így ez a kiadvány régi hi-
ányt pótol, csakúgy, mint az új
képeslapok, hiszen évtizedek óta
nem adtak ki Paksról újakat –
tudtuk meg Pfeffer Jánostól. A
kiadványcsomagot a paksi ön-

kormányzat készíttette négy és
fél millió forintért. – A városve-
zetés évek óta dolgozik Paks tu-
rizmusának fellendítésén. Fon-
tos célunk, hogy egy jól mûködõ
képtárral, múzeummal és egy
bemutatható római kori romkert-
tel egyre több látogatót hozzunk
Paksra. Hogy többnapos progra-
mot biztosítsunk, ezeket a látni-
valókat Dunaföldvár, Bölcske és
Györköny nevezetességeivel
egy turisztikai csomaggá alakí-
tottuk. A program megvalósítá-
sának forrására pályáztunk a Re-
gionális Fejlesztési Tanácshoz,
tavaly sikertelenül, idén újra je-
lentkezünk a támogatási lehetõ-
ségre – mondta el Hajdú János.
A polgármester hozzátette: a kö-
vetkezõ idõszakban jelentõs szá-
mú látogatót hozhat Paksra az
Európa Kulturális Fõvárosa
program is, hiszen a pécsi köz-
pontú rendezvénysorozat kínála-
tában a Tûzvirág Táncegyüttes,
a Paksi Képtár és a Gastroblues
Fesztivál eseményei is ott sora-
koznak.                         -dallos-
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Hiánypótló kiadványok a városról

Nem voltak gigaberuházások,
nem voltak a testületen belül
villongások és politikai kiroha-
nások, normálisan és nyugodtan
mûködött a város, ami különö-
sen az elõzõ ciklus elsõ felének
parázs hangulatára visszaemlé-
kezve értékelendõ, mondja a
Paksi Lokálpatrióták Egyesüle-
tének képviselõit összefogó
frakcióvezetõ. A testület munká-
ját illetõen kevés visszajelzést
kaptak 2009-ben a paksi polgá-
roktól. Másképp volt, amikor

elégedetlenebbek voltak az em-
berek, ám tavaly nem volt óvo-
da-, bölcsõdebezárás – teszi
hozzá Kovács Sándor, aki
ugyanakkor hiányolja a polgá-
rok véleményét. Ha tartanak is
lakossági fórumot, arra néhány
tíz ember jön el, aki apró dol-
gokban kér közbenjárást (járda-
felújítás vagy egyéb, közvetle-
nül õt érintõ probléma), ám
nagy horderejû kérdésekhez
nincs hozzáfûznivalójuk, vázol-
ja. A mindennapi rohanás, a
gazdasági válság okozta trauma
is oka annak, hogy nem foglal-
koznak annyit az emberek a he-
lyi politikával, s elfáradt a társa-
dalom a közügyek iránt is… 

Munkájukat azonban a válasz-
tási programon keresztül szá-
mon kérhetik. – Nem voltak két-
ségeink, hogy mindet nem tud-
juk teljesíteni – vázolja mozgás-
terüket a testületnek három kép-
viselõt adó frakció vezetõje.
Hogy az általuk szorgalmazott
feladatokból mégis minél több

megvalósuljon, koalícióra lép-
tek a többségben lévõ Polgári
Összefogással, így mindegy is,
hogy melyik frakció képviselõje
terjeszt be a lokálpatrióták szá-
mára is fontos indítványt, a lé-
nyeg, hogy valóra váljon. 

A sok kisebb mellett néhány
nagyobb fejlesztést emelne ki a
tavalyi évbõl, például a Csárda
utca elkészültét Dunaköm-
lõdön, ami régi adósság volt a
településrész felé, s aminek
köszönhetõen a temetõnél
megoldódott a parkolás.
Ugyancsak Kömlõdöt érinti a
támfal megerõsítése, ami az út-
tal együtt közel 200 milliós
projektet tesz ki. A nemrégiben
elkészült Fehérvári úton meg-
valósult mûfüves pályát (ami
több mint 100 milliós beruhá-
zás volt) jelentõs fejlesztésként
értékeli a város sportéletében a
frakcióvezetõ. Megérett az ál-
lapotuk a változtatásra, hívja
fel a figyelmet egy másik fel-
adat kapcsán: tavaly elindult a

lakótelepi tömbbelsõk rehabili-
tációja, ami idén tovább folyta-
tódik. 

Amibe viszont sokkal több
energiát kell fektetni vélemé-
nye szerint, az a paksi ipari
park. Mint mondja, tehetséges
ember van az önkormányzati
tulajdonú cég élén, ahol azon
kell munkálkodni, hogy bõvül-
jön. Véleménye szerint paksi
vállalkozókat is terelgetni kell
az ipari parkba, hiszen ha ott
beruháznak és fejlesztenek, az
munkahelyteremtéssel is jár.
Továbbá, aki az atomerõmû-
bõvítésnél beszállító akar len-
ni, annak erre készülni kell –
ez irányban terjeszkedve is. 

Kicsit felerõsödik majd a poli-
tika választások idején, mondja
már a jövõre nézve, bár nem hi-
szi, hogy nagy mérvû, az önkor-
mányzat munkáját befolyásoló
villongások lennének majd. A
helyi politikusok kellõképpen
jóérzésûek ahhoz, hogy az or-
szágos politikát ne hozzák be
sem a bizottsági, sem pedig a
testületi ülésekre. 

-pré-

Nem számít nagy viharokra
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Jelentõs esztendõ volt 2009. az
egykori római kori erõd törté-
netében. Elindult egy három-
éves program, amelynek végén
Lussonium felkerülhet a világ-
örökségi listára és elõkerült egy
szobortöredék, amely nagysá-
gának és állapotának köszönhe-
tõen az egyik legjelentõsebb le-
let a római korból. Emellett sok
egyéb fontos eseményrõl tájé-
koztattuk olvasóinkat a tavalyi
évben. 

270 ezer eurót nyert a paksi ön-
kormányzat egyik résztvevõ-
ként annak a programnak a
megvalósítására, amelynek cél-
ja, hogy a római kori Duna li-
mes vonal közép-európai része
felkerüljön az UNESCO világ-
örökségi listájára. A nemzetközi
együttmûködés keretében a ma-
gyarok mellett szlovák, osztrák,
német és lengyel szakemberek
dolgoznak azért, hogy az euró-
pai kulturális örökség részét ké-
pezõ régészeti emlékekrõl há-
rom év alatt összeálljon az a do-
kumentáció, amellyel biztosít-
ható a jelölés. A nemzetközi
szervezet legkorábban 2013-
ban dönt a kérelemrõl. Az elõ-
készítõ munkában magyar rész-
rõl a Pécsi Tudományegyetem,
a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal és a paksi önkormány-
zat vesz részt. A program meg-
valósítását az Európai Unió tá-
mogatja, a pályázatán nyert

összegbõl 2009-ben Lussoni-
umon folytatódott az ásatás, a
romkert látogatóbaráttá alakítá-
sa és konferenciára várták a
nemzetközi projekt partnereit.
Októberben egy különleges lelet
került elõ a Sánc-hegyen: egy
római kori császárszobor darab-
ja, amely restaurálását követõen
a Városi Múzeum kiállítótermé-
ben lesz látható.  

Fontos mérföldkõhöz érkezett
a Paksi FC labdarúgócsapata is
tavaly. Az együttes 2006-ban,
még PSE néven harcolta ki a
feljutást az NB I-be, akkor a lé-
tesítmények messze elmarad-
tak a kívánalmaktól. Mára a
helyzet jelentõsen megválto-
zott. A csapat szponzorai, a
paksi önkormányzat és az
MVM cégcsoport egy három
ütemû stadionkorszerûsítést
tervezett a Fehérvári úti sport-
telepre, a beruházások 2009-re
befejezõdtek. A beléptetõrend-
szer és az új székház megépíté-
sét, a sportpálya villanyvilágí-
tásának felszerelését, az öltö-
zõk és a lelátó felújítását köve-
tõen februárban már megtart-
hatták az ünnepélyes stadion-
avatót. A létesítmény korsze-
rûbbé tétele nem állt meg az át-
adással. Az év végére elkészült
az új mûfüves pálya, amely a
csapat téli felkészülését bizto-
sítja és 2010-ben 50 millió fo-
rintos beruházás keretében szé-

pül a pálya elõtti parkoló is. Az
elsõ osztályú együttes az NB I-
es bajnokság elõírásainak meg-
felelõ környezetben és feltéte-
lek között készülhet a tavaszi
fordulóra.   

A Külsõ Városrészek Önkor-
mányzatának megalakulása óta
tovább szépültek, korszerûsöd-
tek Paks településrészei. A ta-
valyi év mégis különleges
mindegyiken. Egyrészrõl meg-
kezdõdött az M6-os autópálya
építése, megváltoztatva Gyapa
és Biritó mindennapjait és jö-
võbeni lehetõségeit, másrészt a
paksi önkormányzat évi 12
millió forintra emelte a telepü-
lésrészek támogatását, bizton-
ságosabbá téve gazdálkodásu-
kat, és jelentõs beruházásokról
is döntött a képviselõ-testület a
2009-es költségvetés terhére.
Cseresznyésben elkészült a fa-
luba vezetõ út egy szakasza,
Dunakömlõdön befejezõdött a
Csárda utca rekonstrukciója,
Csámpán megépült az elsõ jár-
da, aszfaltburkolatot kapott a
6-os út régi nyomvonala, vala-
mint a településrészen minde-
nütt van már közvilágítás, és
Gyapán a közösségi házban
megtörtént a fûtéskorszerûsí-
tés. A felsorolás természetesen
nem teljes, hiszen számtalan
alkalommal beszámolhattunk
kisebb és nagyobb események-
rõl, így a gyapai harang fel-
szentelésérõl, a biritói napok

vagy a csámpai nosztalgiatalál-
kozó sikerérõl. Október 23-án
pedig felavatták a „Ne felejts”
Emlékparkot Csámpán. A téren
kilenc kõ sorakozik egymás
mellett, õrizve kilenc csámpai
katona emlékét, akik a II. vi-
lágháborúban vesztették életü-
ket. 

Városunk tisztaságának meg-
õrzésére, folyamatos szépítésé-
re minden esztendõben nagy
hangsúlyt fektetett az önkor-
mányzat. Így történt ez tavaly
is. Május óta városgondnok vi-
gyázza településünk rendjét, és
megkezdõdött a lakótelepi bel-
sõ parkok felújítása is. A kor-
szerûsítési program a
Kurcsatov úti pihenõparkban
indult el tavasszal, majd a la-
kókkal történt folyamatos
egyeztetéseket követõen sor-
ban valamennyi köztéren kija-
vították a balesetveszélyessé
vált burkolatokat és kicserélték
az elhasználódott utcabútoro-
kat is. A Szabó Erzsébet utca és
a Barátság utca által határolt
tömbbelsõben egy nagyberu-
házás indult el októberben. A
munkálatok eredményeként
teljesen megújul a tér, zöldebb,
szebb lesz a terület.

Balneológiai központ építését
tervezi a város. A gyógyfürdõ-
beruházás elõkészítéseként
megindult a tervezés, és elké-
szült a komplexum vízellátását
biztosító új hévízkút a tanuszo-
da mögötti területen. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Ez történt az elmúlt esztendõben
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(Folytatás a 6. oldalról)
A kút fúrását februárban kezdte
el a kivitelezéssel megbízott
cég. A szerzõdés szerinti áprili-
si befejezési határidõ elõtt há-
rom héttel elérték a tervezett
600 méteres mélységet, ahol
nem találtak megfelelõ minõsé-
gû vizet, ezért tovább fúrtak a
szakemberek. Elérték a 800 mé-
teres mélységet, ahol 46 fokos,
magas ásványisó tartalmú, jó
minõségû gyógyvízre leltek a
kivitelezõk. A kút tehát már ké-
szen áll, a gyógyfürdõ építése
várhatóan 2010-ben indul el.  

Az útfelújításokra fordított
összeg évrõl évre jelentõs részét
képezi a város költségvetésének.
2009-ben közel 300 millió forin-
tot fordított Paks útjainak a kor-
szerûsítésére. Megújult a
dunakömlõdi Csárda utca, és jár-
dák, valamint parkolók is épül-
tek az út mellett a településré-
szen a beruházás keretében. A
cseresznyési út felújítását há-
romütemûre tervezte az önkor-
mányzat. Az elsõ szakasz, a
buszmegállótól Paks felé 1,4 ki-
lométer hosszan, õsszel valósult
meg. Az út nemcsak aszfaltbur-
kolatot kapott, szélesedett is, így
biztonságosabbá és kényelme-
sebbé is vált a közlekedés a tele-
pülésen. Pakson a Jókai utca, va-
lamint a Táncsics Mihály utca és
a Kosár utca közötti összekötõ út
újult meg. A malomhegyi utcá-
ban ennek során föld alá kerül-
tek a légkábelek, és korszerûsö-
dött az ivóvíz-, valamint az

elektromos hálózat is. A Tán-
csics Mihály utcából induló be-
ruházásnak köszönhetõen pedig
a gyephézagos betonelemekbõl
készült parkolók is újjáépültek.
De nem csupán ebben az utcá-
ban korszerûsödtek a parkolók,
hanem a Váci Mihály utcában is.
A volt Sánc étterem mögötti te-
rületen az úttal eddig párhuza-
mosan futó parkolókat az útra
merõlegessé alakították át, és
térkõ burkolattal látták el a 14
autómegállót. 2009-ben is mû-
ködött az útjárõrszolgálat, amely
felmérve a város úthálózatának
állapotát felállította a „kátyúzá-
si” rangsort a városban. Ezen a
listán csak a váratlan, balesetve-
szélyt okozó úthibák módosítot-
tak. A munkákra tavaly 40 millió
forintot különített el a képviselõ-
testület, közel duplájára emelve
a keretet. Az összeg nem véletle-
nül lett magasabb: négy járda-
szakasz építése is szerepelt a fel-
adatok között. 

Megoldódott az esõvíz-elveze-
tés az Újvárosban a nyáron
megvalósult 54 millió forintos
beruházásnak köszönhetõen. A
Kölesdi, a Tolnai és Dankó ut-
cákban betonburkolatot kaptak
a földárkok, új vízelvezetõk is
épültek a területen, valamint át-
eresz készült el a Kölesdi és Tol-
nai úti csomópontban, így a na-
gyobb esõzések nem okozhat-
nak már problémát a város ezen
részén. Az alvégen is jelentõsen
csökken az esélye, hogy nagy
mennyiségû belvíz önti el az

utcákat, hiszen átadták a Páli
ároknál és az Árok utcai zsili-
peknél beépített, nagyteljesít-
ményû szivattyúkat. Ez a beru-
házás 130 millió forintból való-
sult meg és decemberben feje-
zõdött be.  

Tovább korszerûsödött a Városi
Rendelõintézet eszközparkja a
tavalyi esztendõben. Új rend-
szer segíti a munkát a röntgen-
ben, ugyanis a leletek filmes
rögzítését memóriakártya vál-
totta fel egy 17 millió forintos
foszforlemezes kiolvasó beren-
dezés megvásárlásának köszön-
hetõen. Az egynapos sebészeten
pedig két új berendezést állítot-
tak munkába: a laparoszkópos
tornyot és a vérzéscsillapító ké-
szüléket adományokból vásá-
rolta a sebészet munkáját segítõ
alapítvány. 

A város oktatási és egészség-
ügyi intézményeiben több fel-
újítás is zajlott az elmúlt 12 hó-
napban. Kicserélték a nyílászá-
rókat a Deák Ferenc Általános
Iskola Tolnai úti épületében, a
Mesevár óvodában, a Vak
Bottyán Gimnázium könyvtárá-
ban és a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola tornacsarnoká-
ban. Ez utóbbi intézményben
megkezdõdött a vizesblokkok
cseréje is. Az iskola épületének
korszerûsítése 2010-ben folyta-
tódik párhuzamosan a Deák is-
kola, a Munkácsy utcai óvoda és
a dunakömlõdi óvoda felújításá-
val. Megkezdõdött a Bóbita
Bölcsõde udvarának korszerûsí-

tése is. Egyelõre támogatások-
ból befolyt összegekbõl kezdõd-
hetett meg a munka, új homoko-
zó, játékok és burkolat épült. Ha
csupán így, apró lépésekben is,
de szeretnék a korszerûsítést
idén is folytatni a 30 éves intéz-
ményudvaron. Az önkormány-
zati oktatási intézmények épüle-
tének karbantartása a DC
Dunakom Kft. feladata lett ta-
valy. Tervek készültek a szüksé-
ges munkálatokat felsorakoztat-
va, és az óvodák, iskolák udvari
játékai is megfelelnek már az
európai uniós elõírásoknak, hi-
szen leszereltek mindent, ami a
normáknak nem felel meg, és új
játékok kerültek a régi, veszé-
lyesek helyére. 

A 2010-es esztendõben több
nagyberuházás megvalósítását
tervezi a paksi önkormányzat.
Ezek elõkészítése már tavaly
megkezdõdött. A szennyvíztisz-
tító telep és a szeméttelep kor-
szerûsítése európai uniós forrás-
ból valósulhat meg. A gyógyfür-
dõ építésére is készülnek a ter-
vek, a Dózsa György út felújítá-
sa a körforgalmú csomóponttól
a Kereszt utcáig pedig már a
közbeszerzési eljárás szakaszá-
ban van. A kivitelezõ kiválasztá-
sát követõen a tervek szerint
március elején elindul a munka.
És ami nem városi beruházás,
de jelentõs változásokat hozhat
településünk életében: március-
ban megindulhat a forgalom az
M6-os autópálya Dunaújváros
és Szekszárd közötti szakaszán
is.                          Dallos Szilvia
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A paksi önkormányzat 2009-ig kilenc ki-
tüntetést alapított. Közöttük van, amely-
nek adományozásáról évente és van,
amelyrõl kétévente dönt a képviselõ-tes-
tület a beérkezett javaslatok alapján.
Tavaly öt elismerést adtak át. Összefogla-
lónkban felidézzük ezeket a pillanatokat,
a kitüntetettek néhány gondolatát. 

A „Pro Urbe Emlékér-
met” 2009-ben Juhász
Sándor, az Atomerõmû
Sportegyesület közel-
múltban leköszönt
ügyvezetõ igazgatója, a
Tehetséges Paksi Fiata-

lokért Alapítvány kuratóriumának egykori
elnöke kapta. A kitüntetést Hajdú János pol-
gármester az október 23-i ünnepi testületi
ülésen adta át. Juhász Sándor 1990-ben ke-
rült Paksra, elõször edzõként dolgozott,
majd három évvel késõbb az egyesület ve-
zetõje lett. Paksot mosolygós városnak ne-
vezi és többek között azért kedveli, mert itt
nem csupán beszélnek arról, hogy mit kell
csinálni, hanem meg is teszik, amirõl be-
szélnek, mondta. 

A „Gyermekeinkért”
díjat Németh Lászlóné,
a Bezerédj Általános Is-
kola és Hartmann Jó-
zsef, a Pro Artis Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény igazgatója

vehette át a pedagógusnap alkalmából rende-
zett városi ünnepségen, a tanév végén mind-
ketten nyugdíjba vonultak. Németh Lászlóné

1975-ben kezdett dolgozni az iskolában, az
1989/1990-es tanévtõl volt igazgatója. Mint
mondta, megtisztelõ az elismerés, amely
egyben közösségi díj az iskolának, hiszen jól
vezetni az intézményt csak úgy lehetett, hogy
egy kiváló csapat állt mögötte. 

Hartmann Józsefnek,
a mûvészeti iskola ala-
pító igazgatójának a díj
egy olyan pálya lezárá-
sát jelenti, amelynek 35
esztendeje alatt olyan
értéket tudott adni kol-

légáival az intézmény növendékeinek,
amely nélkül szegényebbek lettek volna: a
mûvészetek élményét, fogalmazott. 

Minden esztendõben
Semmelweis Ignác szü-
letésének napján, július
1-jén adják át az egész-
ségügy területén ki-
emelkedõ munkát vég-
zõk elismerésére alapí-

tott Pongrácz Sándor-díjat. Az elismerést dr.
Pásztor Hildának ítélték, aki 1995-tõl vezette
a városi rendelõintézetet, s az új rendelõinté-
zet létrehozásában, a város egészségpolitiká-
jának alakításában érdemei elévülhetetlenek.
Sokszor embert próbáló, konfliktusokkal és
kihívásokkal teli a munkája, de annak szerete-
te, az elismerõ szavak és a sikerek nagyon
nagy erõt tudnak adni, mondta a díj átvétele-
kor. Dr. Pásztor Hilda 2009. október 2-án,
hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. 

Gyakran módosulnak a jogszabályok, vál-
tozik a finanszírozás, évrõl évre csökken a
normatíva, ami igencsak megnehezíti az

ágazat helyzetét, de a nehézségek ellenére is
jó színvonalú munkát végeznek a szociális
területen dolgozók, mondta köszöntõjében a
polgármester az ünnepségen, ahol átadták a
„Segítõ Kéz” kitüntetést. Az elismerést
Benedeczki Mihály vehette át, aki tizenhét
esztendeje dolgozik az Idõsek Otthona és

G o n d o z ó h á z á b a n .
Ahogy fogalmazott,
nem igazán tudja meg-
határozni a beosztását,
hiszen a hivatalos meg-
fogalmazás szerint gép-
kocsivezetõ, anyagbe-

szerzõ, de munkája ennél sokrétûbb, beteg-
szállító, sõt ha kell karbantartó is, mikor mi
adódik. Az idõsek kedvelik, Misi bácsinak
hívják. 

Kiemelkedõ munkájával, szakmai verse-
nyeken elért eredményeivel és oktató tevé-
kenységével érdemelte ki Koloh László tûz-
oltó zászlós a „Paks Város Közbiztonságá-
ért” díjat. 2005-ben az Országos Tûzoltóver-

senyen elsõ helyezést
ért el gépjármûvezetõ
kategóriában, hasonlóan
kimagasló Tolna me-
gyei eredmény azóta
sem született. A kitünte-
tett 1991 óta dolgozik a

paksi önkormányzati tûzoltóságon gépkocsi-
vezetõként, s mint mondta, munkáját meg-
könnyíti, hogy jó kollektíva tagja lehet. 

Az önkormányzati kitüntetések átadása
mellett új alapításáról is döntöttek 2009-ben.
A környezetvédelmi és mezõgazdasági bi-
zottság javaslatára a képviselõ-testület meg-
alapította a kétévente odaítélhetõ „Környeze-
tünkért” díjat, amelyet elõször 2010. április
22-én, a Föld napján adnak át.         -gyöngy-

Életutak elismerése

Emelkedtek a helyi autóbusz-közlekedés
díjai, magasabb összeget kell fizetni a
csatorna használatért és a 110 literes ku-
kák ürítéséért. Nem változott az ivóvíz-
ért fizetendõ ár, az 1100 literes konténer
ürítés díja és a hõdíjakat sem emelte meg
a képviselõ-testület.  

Decemberi utolsó ülésén határozott a saját
hatáskörben megállapított szolgáltatások dí-
jairól a képviselõ-testület. A helyi autóbusz-
közlekedés viteldíjai átlagosan 5 százalékkal
emelkedtek, a menetjegyárat kivéve, ahol
7,1 százalékos volt a növekedés. Így a helyi-
járatos buszon január elsejétõl 150 forintért

válthatunk jegyet, összvonalas bérletet 3230
forintért, míg tanuló bérletet 990 forintért vá-
sárolhatunk. – Az áremelést döntõen az üze-
meltetési költségek és az infláció növekedé-
se indokolta – tájékoztatott Ág Erzsébet sze-
mélyforgalmi osztályvezetõ. A Gemenc Vo-
lán Zrt. munkatársa azt is hozzátette, hogy
emellett az évközbeni áfa-emelést a cég nem
tudta érvényesíteni a paksi árakban, mivel
csupán 3,8 százalékos emelést hagyott akkor
jóvá a paksi képviselõ-testület, így most a ki-
csit magasabb növekedés mértékét ez is be-
folyásolta, mint ahogy az is, hogy kerek
összeggel számolnak, megszûntek az 1-2 fo-
rint végû árak. 

10 forinttal emelkedett a 110 literes kukák
ürítésének díja: 250 forintot számláz alkal-
manként a DC Dunakom Kft. Változatlan
lesz a folyékony települési hulladék gyûjtésé-
nek és szállításának ára, és az 1100 literes
konténer ürítése. A 4 köbméteres konténer
cseréjéért viszont 4,16 százalékkal kell töb-
bet fizetni 2010-ben. Aszeméttelepi ártalmat-
lanítási díjak egységesen 7 százalékkal nõt-
tek. – Mindenhol  inflációt követõ vagy az
alatti áremelésre tettünk javaslatot a testület-
nek – tudtuk meg Saáry Miklósnétól. A DC
Dunakom Kft. ügyvezetõ igazgatója elmond-
ta: az ártalmatlanítási díjakat kellett nagyobb
mértékben emelni, mivel az árakban a sze-
méttelepi nagyberuházáshoz kapcsolódóan
meg kell jelennie a valós költségeknek.  

(Folytatás a 9. oldalon)

Mi drágult januártól?
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Paks és Reichertshofen, a paksi tûzoltó-
ság, az Idõsek Klubja, a Pro Artis mûvé-
szeti iskola, a Deák Ferenc és a II. Rákó-
czi Ferenc általános iskolák, a Bóbita
Bölcsõde, a Mesevár tagóvoda, a Paksi
Hírnök – mindannyian évfordulót ünne-
peltek 2009-ben. 

Az év utolsó hónapjában megerõsítette
húszéves testvérvárosi kapcsolatát Paks és
Reichertshofen. Az ünnepségen Michael
Franken jelenlegi és Anton Westner korábbi
polgármester, valamint Hajdú János polgár-
mester méltatták a két település közötti ba-
rátságot. Az eltelt két évtized alatt elmélyült
ez a partnerség, a városvezetés mellett egy-
másra találtak önkormányzati intézmények,
sportegyesületek, családok.

Ünnepségsorozattal emlékezett meg 135
éves fennállásáról a paksi önkormányzati
tûzoltóság.  A Paksi Önkéntes Tûzoltóegylet
létrehozásával az országban az elsõk között
alapították meg a szervezett tûzvédelmet
városunkban 1874-ben. 

Negyvenéves fennállását ünnepelte az
Idõsek Klubja, amely 1969-ben, a Duna ut-
cában kezdte mûködését, majd 1987-ben
költözött mai helyére a Templom utcai épü-
letbe. A nappali ellátást nyújtó klubban fel-
ügyeletet biztosítanak, lehetõség van étke-
zésre, a gondozónõk segítenek az idõseknek
hétköznapi teendõikben, és ami nagyon fon-
tos, hogy a gondozottak társaságban van-
nak. 

Gyermekintézményeink közül több is ün-
nepelt 2009-ben. Jubileumi évkönyvet je-
lentetett meg 135 éves fennállása alkalmá-

ból a Deák Ferenc Általános Iskola, az év-
fordulóról ünnepi héttel is megemlékeznek,
amelyet 2010 tavaszára terveznek. A gyer-
mekek évében, 1979-ben adták át a mai II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületét,
amelynek falai között több átszervezés tör-
tént az évek során. Legutóbb öt esztendeje
tartottak névadót, így ebben a tanévben ket-
tõs évfordulót ünnepeltek. 

Szintén a gyermekek évében adták át a
Mesevár tagóvoda és a Bóbita Bölcsõde
épületét, így ezek az intézmények is har-
mincévesek lettek. Elõbbiben gyermekek
heti programsorozattal ünnepeltek. Az
óvoda a kilencvenes évek elején alakítot-
ta ki mai szakmai programját, nagy
hangsúlyt fektetnek a mesére, játékra,
sportra. A Bóbita Bölcsõde az ország
legkorszerûbb bölcsõdéjeként nyitotta
meg egykor kapuit, az elsõ olyan épület
volt, amelyet kifejezetten ilyen célra ter-
veztek, és kitûnõen fel is szereltek, akkor
több mint 100 gyermeket láttak el. Szak-
mai nappal ünnepeltek, ahol az elõadá-
sok mellett köszöntötték az intézmény
nyugdíjas dolgozóit, és elismeréseket ad-
tak át. 

2009-ben 35 éves lett a Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, amelynek tör-
ténete 1969-ben a szekszárdi Liszt Ferenc
Állami Zeneiskola kihelyezett tagozataként
kezdõdött, majd 1974. január elsején önál-
lósult a paksi intézmény. Jelentõs elõrelépés
volt az intézmény számára, amikor 2006-
ban birtokba vehették új épületüket, amely
önkormányzati forrásból készült el. Jelenleg
zene, tánc, képzõmûvészeti ágban több mint

húsz tanszakon 670 növendék tanul a mûvé-
szetiben. 

Szerkesztõségünk is ünnepelt, hiszen 1989
szeptemberében jelent meg a Paksi Hírnök
elsõ száma. A lap indulásakor 3000 pél-
dányban juthattak hozzá az újsághoz az ol-
vasók 11 forint 20 fillérért. A lap két év szü-
nettõl eltekintve folyamatosan tájékoztat,
ma már a fenntartó önkormányzatnak kö-
szönhetõen ingyenesen hozzáférhetõ. Az
„Írás megmarad” szellemében ünnepi lap-
szám jelent meg decemberben, amely 20 év
anyagaiból válogat.  

Mivel is zárhatnánk a születésnapok sorát,
mint azzal, hogy Paks 2009-ben harmincesz-
tendõs város lett. Városi rangját 1979. janu-
ár másodikán kapta meg a település.    -kgy-

Jubileumok éve volt a tavalyi

(Folytatás a 8. oldalról)
Az ivóvízért sem fizetünk többet 2010-

ben, mint tavaly. A lakosság köbméteren-
ként 200, míg a közületek 314 forintról
kapnak számlát. A csatornahasználat árai
viszont emelkedtek. A lakossági díj 216,
míg a közületi ár 465 forint lett köbméte-
renként. – Társaságunk törekszik a költsé-
geknek megfelelõ díjak kialakítására. Az
ivóvíznél ez már tavaly megtörtént, a csa-
tornaágazat viszont veszteségesen üzemel.
Ezt a veszteséget kívánjuk megszüntetni
azzal, hogy a díjak fedezzék a ráfordításo-
kat – tájékoztatott Gaál Zoltán, a Paksi Víz-
mû Kft. ügyvezetõ igazgatója.

30-35 százalékkal emelkedtek az önkor-
mányzati tulajdonú lakások bérleti díjai az
év elejétõl. Az infláció mértékével növe-

kedtek a költségalapú bérlakások lakbérei,
a szociális alapú bérlakásoké változott je-
lentõsebb mértékben. – Nagyon alacsonyak
voltak a bérleti díjak a városban. Megvizs-
gáltuk a környezõ településeken alkalma-
zott árakat, ezek átlagához igazítottuk a mi
díjainkat. De a paksi árak még így is jóval
a piaci érték alattiak, és elmaradnak Tolna
megye más, hasonló nagyságú településén
fizetendõ lakbérekhez képest – indokolta a
testület döntését Hajdú János polgármester.
Egy 50 négyzetméteres szociális alapú
összkomfortos lakásért 2010-ben 13.650
forintot kell fizetnie a bérlõknek, a költség-
alapú lakásoknál a havi díj 28.000 forint. 

Nem emelkedett a távhõ- és a melegvíz-
szolgáltatásért fizetendõ ár, a testület úgy
döntött, a tavalyi hõdíjakat tartja érvény-

ben. – Csak látszólag változatlanok az
árak és az, hogy nem döntöttünk emelés-
rõl, nem azt jelenti, hogy a fogyasztók
ugyanannyit fizetnek idén, mint 2009-ben
– tudtuk meg városunk polgármesterétõl.
Hajdú János indoklásként elmondta: egy-
részt az áfa-változás jelentõsen érinti az
ágazatot, hiszen 20 százalékról 5-re csök-
kent az adó nagysága, ennek köszönhetõ-
en biztosan csökken a fizetendõ díj is.
Másrészt viszont a kormány még nem
döntött a központi támogatás tervezett
változtatásáról, amely sok fogyasztónál
díjemelést jelenthet. – Bízom benne, hogy
a paksiaknak 2010-ben ennek ellenére
nem kell többet fizetniük a melegvízért és
a távhõért, mint 2009-ben – tette hozzá
Hajdú János.                      Dallos Szilvia
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Atomerõmû

Történelemkönyvekbe kerül 2009

Siri Ellen Sletner, a Norvég Királyság ma-
gyarországi nagykövete tette tiszteletét ja-
nuár 9-én a paksi atomerõmûben. Látoga-
tása nem volt véletlen, az atomerõmû által
2006-ban alapított Duna-Mecsek Terület-
fejlesztési Alapítvány jelentõs összeget
nyert el az Európai Gazdasági Térség
(EGT) és Norvég Finanszírozási Mecha-
nizmusok pályázatán. A kétmillió euró,
azaz több mint ötszázmillió forint felhasz-
nálásával egy pályázati alapot hozott létre.
Hatvan, nukleáris létesítmény és kutatási
pont körzetében fekvõ település kapott le-
hetõséget arra, hogy közintézményei
komplex akadálymentesítéséhez nyerjen
támogatást. Siri Ellen Sletner példa nélkül
valónak nevezte az atomerõmû társadalmi
szerepvállalását. A Duna-Mecsek Alapít-
vány történetében is mérföldkõ volt az
esemény, hiszen elsõ ízben került rá sor,
hogy külsõ forrás bevonásával segítette az
érintett települések fejlõdését. 

A termelést illetõen 

túlszárnyalták 

az eddigi rekordot, 

14.818,5 GWh villamos-energiát termel-
tek változatlanul a legalacsonyabb áron.
Az 1 KWh-ra jutó árbevétel 10,16 forint
volt, az éves árbevétel pedig 141.1 milli-
árd forint, ami 17,7%-kal haladta meg az
elõzõ évit. A paksi atomerõmû a hazai vil-
lamosenergia-termelés 37,2%-át adta, így
szólt a Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazga-
tójának rövid összegzése a társaság szoká-
sos évértékelõ sajtótájékoztatóján, a Ma-
gyar Tudományos Akadémián. A 2008-as
év krónikájához még az is hozzátartozott,
hogy a rendelkezésre állási mutatók javul-
tak, a kényszerkiesés csökkent, a nukleáris
biztonság tovább javult, csupán egy olyan
esemény történt, ami a nemzetközi nukle-
áris eseményskálára került – egyes beso-
rolást kapott. Két, jövõt és ellátásbiztonsá-
got meghatározó programról is szó esett: a
teljesítménynövelésrõl és az üzemidõ
hosszabbításról. Elõbbit illetõ részletek: a

IV-es és az I-es blokkon már korábban, a
II-es blokkon 2008. december 5-én érték
el a 108 százalékos reaktorteljesítményt, a
III-as blokk a februári állapot szerint 104
százalékon üzemelt. Természetesen a bõ-
vítés is szóba került. Kovács József el-
mondta, az elöregedett erõmûpark kiváltá-
sára szükség van új blokkokra.

Paks II. a Parlamentben is beszédtéma
volt. Február 16-án maga a miniszterelnök
beszélt a paksi atomerõmû kapacitásának
megduplázásáról. 

A villamosenergia-rendszer biztonságát
az szolgálja, ha minél több hazai termelé-
sû energiát állítunk elõ, illetve ez az ener-
gia minél sokszínûbb, minél több elembõl
áll. Nem szabad egy lábon állni. Ezt né-
hány nappal késõbb az Egyesült Villamos-
energia-ipari Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége fogalmazta meg.

Miután köztudott volt, hogy rövidesen a
parlament elé kerül a paksi atomerõmû bõ-
vítésének kérdése, errõl a témáról rende-
zett konferenciát március 17-én a Magyar
Tudományos Akadémia Energetikai Bi-
zottsága. – Szükség van a paksi atomerõ-
mû bõvítésére és más, új kapacitások épí-
tésére. Az import várhatóan csökken, a
hetvenes években épült erõmûveket ki kell
váltani, az energiaigény még a válság elle-
nére sem csökken. A tervezett új blokko-
kat a rendszer be tudja fogadni, az üzem-
anyag-ellátás garantált és a kiégett fûtõ-
elemek elhelyezése terén is vannak új
megoldások – így összegezte a tanácsko-

záson elhangzottakat az Energetikai Bi-
zottság elnöke, dr. Aszódi Attila. 

Szûk egy héttel késõbb – március 23-án –
rendkívüli közgyûlést tartott a Paksi Atom-
erõmû Zrt. A közgyûlés a fõtulajdonos Ma-
gyar Villamos Mûvek Zrt. kezdeményezé-
sére több személyi változásról döntött: az
igazgatóságból visszahívták Kovács Józse-
fet, dr. Kocsis Istvánt, Faller Dezsõt,
Bergsmann Györgyöt és dr. Baráth Csabát.
A felügyelõbizottságból visszahívták
Vitézy Andrást és Rábai Attilát. Süli Jánost,
a társaság eddigi üzemviteli igazgatóját ve-
zérigazgatóvá nevezték ki. Az igazgatóság
tagjává választották Süli Jánost, Szuper Jó-
zsefet, Löffler Gábort, dr. Harangozó Ta-
mást és Szakács Tibort, a felügyelõbi-
zottságnak pedig március 24-tõl tagja lett
Faller Dezsõ és Herke Attila. Az új vezér-
igazgató megválasztása utáni elsõ nyilatko-
zatában arról beszélt, hogy a cég legfonto-
sabb célkitûzése, hogy a biztonság garantá-
lása mellett a lehetõ legtöbb villamos ener-
giát termelje a paksi atomerõmû. Beszélt
arról is, hogy bízik benne: Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök lemondása nem befo-
lyásolja az új blokkok építésére vonatkozó
parlamenti döntést…

Ezek után jött el az ominózus nap: 2009.
március 30-a, amikor 

elsöprõ többséggel 

– háromszázharminc igen, hat nem és tíz
tartózkodás mellett – fogadta el az ország-
gyûlés a paksi atomerõmû bõvítésére vo-
natkozó elõterjesztést. A döntéssel elõze-
tes elvi engedélyt adott ahhoz, hogy új
blokk vagy blokkok létesítésének elõké-
születei kezdõdjenek a paksi atomerõmû
telephelyén. 

(Folytatás a 11. oldalon)

Kétségtelenül a parlament március 30-i döntése váltotta ki a leg-
nagyobb visszhangot a paksi atomerõmûvel kapcsolatos esemé-
nyek, történések közül. De ettõl függetlenül is érdemes visszate-
kinteni a múlt évre, mely e nélkül a vitathatatlanul történelem-
könyvekbe való momentumon kívül sem volt eseménytelen.
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(Folytatás a 10. oldalról)
Süli János vezérigazgató arról beszélt a

döntés után, hogy több éven át tartó elõké-
szítés kezdõdik, melynek nyomán 2020-
ban egy, majd késõbb várhatóan még egy
új blokk megkezdheti a mûködést Pakson.
Ezeket már hatvan évre tervezik, s ha az
üzemidõ-hosszabbítást is számba vesz-
szük, ebben az évszázadban biztos jövõt
jelent a régiónak. Kiemelte a lakosság tá-
jékoztatásának fontosságát. Ez utóbbi
gondolat jegyében teltek a következõ he-
tek Pakson, az atomerõmûben. Egymás-
nak adták a kilincset városvezetõk, telepü-
lési és megyei képviselõk, különféle társu-
lások tagjai.

Munkás hetek után jött el a valaha mun-
ka ünnepének kikiáltott nap: május elseje,
ami az atomerõmûvet illetõen 2009-ben is
egyet jelentett a majálissal, illetve a kivá-
ló üzemeltetõk és karbantartók jutalmazá-
sával. Összesen harmincöt szakembert ju-
talmaztak, köztük a díjak történetében ed-
dig példátlanul a vezérigazgatót. Süli Já-
nos kezdeményezésére egyébként a cég
teljes vezérkara megjelent a díjátadáson
jelezvén: a vezetõi állomány egységes a
célok elérésében. 

Néhány nappal késõbb miniszterelnöki
látogatásra került sor az erõmûben, igaz
sajnálatos dolog miatt: május 5-én üzemi
baleset történt a paksi atomerõmûben. A
karbantartásra leállított négyes blokkon
elszakadt egy tartókötél és a csarnok pa-
dozatára esett egy üzemszerûen felaktivá-
lódott mérõlánc. Személyi sérülés, szemé-
lyi dóziskorlát túllépés, radioaktív kibo-
csátás nem történt, az esetet a Nemzetközi
Nukleáris Esemény Skálán (INES) kettes
fokozatba (üzemzavar) sorolták. A történ-
tekrõl személyesen kért tájékoztatást
Bajnai Gordon. A kormányfõ pécsi prog-
ramjáról Budapestre tartva, megszakította
útját, hogy személyesen tájékozódjon a
történtekrõl.

„Ölni tudnának 

a lehetõségért” 

– ez a mondat Mártha Imrérõl származik,
és természetesen összefügg a paksi atom-
erõmûvel. Az MVM Zrt. vezérigazgatója
egy siófoki konferencián mondta el a
gyártókról, akik élénken érdeklõdnek a
paksi atomerõmû bõvítése iránt. 

Június 19-e egy újabb jelentõs dátum a
paksi atomerõmû életében, hiszen az Or-
szágos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatósága ekkor nyilatko-
zott úgy, hogy amennyiben a Paksi Atom-

erõmû Zrt. maradéktalanul és határidõre
teljesíti az üzemidõ-hosszabbítási prog-
ramban kitûzött feladatokat, és a hatóság
által elõírtakat, meghosszabbítható a pak-
si atomerõmû üzemideje. A felülvizsgálat
során megállapították, hogy a benyújtott
dokumentációk alapján olyan hiányosság,
ami a hosszabbítás lehetõségét kizárná,
nincsen. 

Július 8-a szintén mérföldkõ, mivel a
Magyar Villamos Mûvek Társaság csoport
a paksi atomerõmû bõvítésének elõkészí-
tésére új projektet hozott létre. A program
névadója Lévai András, a hazai energetika
meghatározó személyisége. A projekt cél-
ja, hogy elvégezze a paksi atomerõmû bõ-
vítésének megkezdéséhez szükséges leg-
fontosabb feladatokat. Ezek közé tartozik
a finanszírozás biztosítása, a majdani léte-
sítés kereteinek meghatározása, valamint
a szállítói tender elõkészítése, melyhez
szükséges a mûszaki és kereskedelmi fel-
tételek rögzítése is. 

Szeptember elsõ hétvégéjén kétezer ven-
dég fordult meg a paksi atomerõmûben.
Volt ökörsütés, koncertek és népünnepély,
illetve ahogyan ez a nyílt napon és családi
napon már szokás: üzemlátogatás kisva-
súton, kerékpáron. A társaság hagyomá-
nyos nyílt napján Kalocsát fogadta, más-
nap pedig a dolgozók vihették el család-
tagjaikat munkahelyükre. A hétvégi ven-
dégek voltak az elsõk, akik birtokba vet-
ték az atomerõmû nyár végén felújított lá-
togatóközpontját. A bemutatóterem kor-
szerûbb lett, számos interaktív elemmel
bõvült, tartalmilag is gazdagodott, hiszen
a teljesítménynövelésrõl, üzemidõ-hosz-

szabbításról és tervezett bõvítésrõl szóló
információkkal egészítették ki. A központ
megszépült külseje tükrözi a cégcsoport
megújult arculatát is.

Október 4-e is a lakosság tájékoztatása
kapcsán kívánkozik a 2009-es év króniká-
jába. Ezen a napon indult el országjáró út-
jára a Nyugat-Mecsekbõl az atomerõmû
bõvítésének elõkészítésére létrejött Lévai
Projekt keretében egy tájékoztató kamion.
A mini utazó látogatóközpont 

útvonaltervében közel száz

település szerepel. 

Abban a reményben kezdte meg körútját,
hogy több mint tízezren felkeresik, és tájé-
kozódnak az erõmûbõvítésrõl. Az, hogy a
téma érdekli az embereket, egy november
23-án tartott fórum igazolta. Ekkor tartot-
ták az Atomenergiáról mindenkinek címû
országos ismeretterjesztõ konferenciaso-
rozat záró programját. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia díszterme kicsinek bizo-
nyult, a kívül rekedtek kivetítõn kísérték
figyelemmel az elõadásokat, akár egy iz-
galmas bokszmeccset. December 1-jén a
paksiak, 10-én pedig a kalocsaiak tájéko-
zódhattak helyben az évszázad legjelentõ-
sebb beruházásaként aposztrofált erõmû-
bõvítésrõl. A fórumok elõadói körbejárták
az új blokkok építésével kapcsolatos kér-
déskört kezdve a szükségességétõl, a fi-
nanszírozási kérdéseken át a hulladékke-
zelés problematikájáig. A két elõadás kö-
zött idõben „félúton” felavatták az atom-
erõmû bõvítésére alakult projekt névadó-
ja, Lévai András mellszobrát. Farkas Pál
alkotása a látogató központ elõtti szobor-
parkba került. 

Miközben hétrõl hétre az ötödik-hatodik
blokk elõkészítésével kapcsolatos hírek
vonták magukra a figyelmet, Pakson szép
csendesen befejezõdött „egy új erõmû
születése”. Ha ez ebben a formában nem is
igaz, tény, hogy a november 13-án véget
ért teljesítménynövelés felér egy kisebb
erõmû létesítésével. Ezen a napon érte el a
paksi atomerõmû hármas blokkja – a négy
közül utolsóként – az 500 MW-os teljesít-
ményt. A paksi atomerõmû teljesítménye
ennek eredményeként 2000 MW-ra emel-
kedett, azaz 120 megawattal több lett,
mint elõzõleg.

Ez – Hamvas István mûszaki vezérigaz-
gató-helyettes szavai szerint - egy kisebb-
fajta erõmû építésével felérõ, de annál jó-
val hamarabb megtérülõ, így gazdaságo-
sabb megoldás.

Vida Tünde
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Kötelezõ az úgynevezett idõ-
mérõ tárcsa használata a vá-
ros hat pontján kialakított
korlátozott várakozási öveze-
tekben. Kilencven percig vá-
rakozhatunk ezekben a par-
kolókban, munkanapokon 7
és 19 óra között. 

Helyi rendelet szabályozza a vá-
ros parkolási rendjét, módosítá-
sáról decemberi ülésén határo-
zott a képviselõ-testület. A leg-
fõbb változás, hogy január 15-
tõl korlátozott várakozási öve-
zetek lesznek a városban. – A
testület hosszú megfontolás és
elõkészítõ munka után döntött a
parkolási rend módosításáról.
Nem kívántunk fizetõparkoló-
kat kialakítani, a korlátozott vá-
rakozási övezetek meghatározá-
sával a forgalmas központok
környékén biztosítjuk az állan-
dó parkolási lehetõséget – tud-
tuk meg Hajdú János polgár-
mestertõl. Az új rendelet értel-

mében az óvárosban a tüdõbe-
teg gondozónál, a Deák utcai
rendelõ udvarában, az ÁFÉSZ
áruház melletti nagy parkoló-
ban, az OTP melletti megállóhe-
lyeken, illetve a SPAR áruház
melletti szakaszon, a lakótele-
pen pedig a Barátság úti rendelõ
mögötti nagy parkolóban csu-
pán 90 percig várakozhatunk.
Az új szabályozás, amelyrõl
nagy méretû táblák tájékoztat-

ják majd az oda érkezõket, piaci
napokon 7 és 13 óra között a
Villany utcai belsõ parkolóra is
érvényes lesz. A maximum más-
fél órás várakozási idõt
parkométerekkel kell mérnie az
autósoknak. Ezeket az idõmérõ
tárcsákat a jármûvek mûszerfa-
lán jól láthatóan kell elhelyezni,
s a várakozás megkezdésével
egyidejûleg a tárcsát a parkolás
megkezdésének idõpontjára kell

állítani. Azonos helyen a vára-
kozás nem hosszabbítható meg.
Azonos helynek minõsül a több,
egymástól legfeljebb 100 méter-
re levõ, az idõkorlátos parkolási
övezethez tartozó terület. A kor-
látozás munkanapokon érvé-
nyes 7 és 19 óra között, a rende-
let betartását a DC Dunakom
Kft. ellenõrzi majd. Az elõíráso-
kat be nem tartók szabálysértést
követnek el, 30 ezer forintig ter-
jedõ, ismételten kiszabható
pénzbírsággal büntethetõk. 

A polgármesteri hivatal mun-
katársai a rendelet hatályba lé-
pésének idõpontjáig minden
háztartásba eljuttatják a parko-
lási idõ kezdési idõpontjának
jelzésére alkalmas tárcsát, de a
rendelet értelmében alkalmaz-
ható bármilyen, a parkolás
megkezdését egyértelmûen
rögzítõ, saját készítésû eszköz.
Amennyiben egy háztartásban
több személygépkocsi van,
úgy a polgármesteri hivatal
portáján további tárcsák átve-
hetõk.

Dallos Szilvia

Változik a parkolási rendszer

A Dózsa György út rövidesen
kezdõdõ felújítása volt a legfon-
tosabb beszédtéma azon a la-
kossági fórumon, amelyre kör-
zetének lakóit hívta Ulbert Sán-
dor önkormányzati képviselõ.
Az elmúlt év eredményeit
számba véve elsõk között emlí-
tette a Kosár és Táncsics utcákat
összekötõ út aszfaltozását, a
parkolók kialakítását. Mint el-
mondta, járdák készültek, virág-
ládákat szereztek be, és elkez-
dõdött a Templom tér térköve-
zésének elõkészítése is, illetve
megépült egy térköves gyalogút
a Táncsics utca sarkán a körfor-
góig. Egész várost érintõ, de fõ-
ként az alvég nyugalmát garan-
táló beruházás a zsilipek átépí-
tése, szivattyúk telepítése, ami-
nek köszönhetõen Ulbert Sán-
dor már „nyugodtan alszik”. Hi-
szen, amint azt elmondta, sok
álmatlan éjszakát okozott neki a
lezárt zsilip, hiszen ilyenkor
elõ-elõfordult, hogy a gyorsan

jövõ csapadékot nem tudták át-
emelni a Dunába, és úsztak a
kertek, mélygarázsok.

A jövõt illetõen többek mel-
lett két jelentõs, e körzetet
érintõ beruházásról adott tájé-
koztatást. Mindkettõ idén in-
dul. A legnagyobb érdeklõdést
kiváltó fejlesztés a fõutca ter-
vezett átépítése, amit március-
ban kezdenek. Ez eleinte jelen-
tõs türelmet kíván majd – nem-
csak a kettes körzet lakóitól –
elkészülte után pedig némi új-
donságot jelent azon túlmenõ-
en, hogy faltól falig megújul a
Dózsa György út a körforgótól
a könyvtárig. Ulbert Sándor és
a hivatal mûszaki osztályának
vezetõje, Hum Ferenc ismer-
tette a részleteket. Eszerint
szebb lesz az utcakép, több a
zöldfelület, de kevesebb a par-
koló, és néhány közlekedési
rendet érintõ módosítás is vár-
ható. Egyirányú lesz majd a
Báthory utca a Hattyú és a Vil-

lany utca között, megszûnik az
Árok utca fõutcai kikötése és
ezért egy rövid szakaszon
zsákutca lesz. Komoly válto-
zás várható a Villany utca, Ke-
reszt utca környékén. Ez –
mint Ulbert Sándor kifejtette –
még egyeztetés alatt van, mert
a keresztezõdés átépítése, ka-
nyarodó sáv kialakítása után
nem lehet majd megállni a
könyvtárral szemben lévõ üz-
letek elõtt, így egyelõre nem
tudni, hogyan tudják majd
megoldani az áruszállítást. A
város fõutcáján több gyalogát-
kelõhelyet és buszmegállót is
áthelyeznek majd, tette hozzá a
képviselõ, akinek reményei
szerint az átépítéssel járó áldat-
lan állapot nem tart sokáig: au-
gusztusra el is készülnek majd
a fõutcával.

Nagyjából ebben az idõszak-
ban kezdõdik majd egy másik
jelentõs beruházás az óváros-
ban: elkezdõdik a balneológiai

központ építése. A gyógyfürdõt
a rendelõintézet mellé építik,
azzal alkot majd egységet. A
gyógyászati szolgáltatásokra
helyezik a hangsúlyt és nem
lesz majd wellness és fitness
részleg sem. Két, egymással
összekapcsolt, különbözõ hõ-
mérsékletû gyógyvizet tartal-
mazó medence kap helyet a lé-
tesítményben, illetve egyebek
mellett gyógytorna medence,
súlyfürdõ. Az épület 2300
négyzetméteres lesz. Az építési
költségeket négyzetméteren-
ként 300-350 ezer forintra te-
szik, ami azt jelenti, hogy 750-
800 millió forintba kerül. Hajdú
János polgármester szavai sze-
rint ez az összeg a környezet –
utak, parkolók – kialakításával
megközelíti az egymilliárd fo-
rintot. Az önkormányzat saját
forrásból finanszírozza majd a
beruházást, miután nincs sem-
milyen pályázati lehetõség für-
dõépítésre.              Vida Tünde

Fókuszban a megújuló óváros
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Karácsony közeledtével több jótékony-
sági akció híre eljutott szerkesztõsé-
günkbe. Az önkormányzat, egyházak,
párt- és civil szervezetek, magánszemé-
lyek a lakossággal összefogva sok nehéz
körülmények között élõ ember karácso-
nyát tették szebbé, gazdagabbá azzal az
érzéssel, hogy gondolnak rájuk.  

Az önkormányzat évek óta ajándékcso-
maggal lepi meg a kisnyugdíjasokat,
amelyre 2009-ben közel hárommillió fo-
rintot fordított. A jövedelemhatárhoz kö-
tött igénylések nyomán 520 nyugdíjashoz
vittek tartós élelmiszerekbõl és édességek-
bõl összeállított karácsonyi csomagot. A
Vöröskereszt paksi szervezete egy áruház-
lánccal közös akció keretében gyûjtött
adományokból és saját forrásból 28 élel-
miszercsomagot készített, amelyeket ne-
héz körülmények között élõ nyugdíjasok-
hoz, nagycsaládosokhoz, egyedülállókhoz
juttattak el a paksi kistérségben. A koráb-
ban Budapesten rendezett vöröskeresztes
jótékonysági gála bevételébõl összeállított
csomagokból negyvenet kapott a paksi
szervezet, amelyeket Sárszentlõrincen és
Kajdacson osztottak szét. Az estet az
atomerõmû félmillió forinttal támogatta. A
pálfai roma kisebbségi önkormányzat ké-
résére 18 zsák ruhanemût vittek a telepü-
lésre, összegzett Ferencziné Vesztergombi
Klára, a szervezet titkára. A Fidesz és a
KDNP paksi szervezete, valamint a Duna
Korzó Polgári Egyesület hagyományos
adventi akciójához 2009-ben a katolikus

plébánia és a Balogh Antal Katolikus Ál-
talános Iskola és Gimnázium is csatlako-
zott, így három helyszínen várták az ado-
mányokat, a megsegített a Paksi Nagycsa-
ládosok Egyesülete volt. A szervezet veze-
tése még az ünnep elõtt átvette az össze-
gyûlt játékokat, tartós élelmiszereket,
édességet, ruhanemût, valamint a szerve-
zõk felajánlásait és eljuttatták az érintett
családokhoz. Az adományokból más, Pak-

son és a környezõ településeken élõ rászo-
rulókat is megajándékoztak a szervezõk.
Molnár Imréné meleg étellel, 310 csomag-
gal és használt ruhával várta a rászoruló-
kat az ünnep elõestéjén a Szent István té-
ren. Nagyon örül, hogy egyre több az ön-
kéntes segítõ, és hogy mindig talál támo-
gatókat, akik a hetedik szeretetkarácso-
nyon az önkormányzat, cégek, magánsze-
mélyek, a polgárõrség és a tûzoltóság vol-
tak – mondta. Az Érted-Értünk Baráti Tár-
saság vagy harminc család karácsonyát
varázsolta szebbé Pakson és vonzáskörze-
tében, többségükkel már volt kapcsolatuk,
de új megajándékozottaknál is jártak. Sa-
ját felajánlásuk mellé ruhanemû, tartós
élelmiszer és rengeteg játék gyûlt össze,
sok helyen „csupán” ez került a fa alá. – A
dunaföldvári Vöröskereszt ruhaosztására
19 nagy zsák ruhanemût vittek – tájékoz-
tatott Seregély Erzsébet, a civil szervezet
elnöke. A református, illetve a baptista
szeretetszolgálat országos akciójában Pak-
son is volt gyûjtés, mindkét szervezet
gyermekeknek várt „cipõsdoboznyi” aján-
dékot. Összesen körülbelül négyszáz aján-
dékdoboz gyûlt össze, amelyekbõl mind-
két közösség adományozott a faddi gyer-
mekotthonnak, a reformátusok Sárszent-
lõrincre, a baptisták Szekszárdra is vittek.
Jelentõs mennyiséget juttattak el szerveze-
teik központjába, ahonnan a református
szeretetszolgálat határainkon túli gyerme-
keknek, a baptista pedig az ország több
pontjára vitt belõle.                              

Kohl Gyöngyi

A szeretet ünnepe volt

Molnár Imréné Ancika hetedik éve várja
a rászorulókat szenteste a múzeum elõtti
parkolóban.

A Paks mellett húzódó M6-os
autópálya szántóföldeken, er-
dõkön keresztül vezet. Az autó-
sok március végétõl bizonyára
nagy örömmel veszik majd
használatba a sztrádát, de a gaz-
dálkodók éberségére már most
nagy szükség van. A szerkesz-
tõségünket felkeresõ Pokorni
József környezetvédelmi szak-
értõ számos visszaélést tapasz-
talt, az erdõben, szurdokokban,
patakokban, elõszeretettel rak-
ják le a veszélyes hulladékot az
útépítõk. Feltépett aszfaltdara-
bok, betontörmelék, fémhulla-

dék mind megtalálható az emlí-
tett területeken. A szakember
azt kéri az érintettektõl, hogy a
következõ hónapokban akár
hetente ellenõrizzék a tulajdo-
nukban, használatukban lévõ,
vagy az általuk felügyelt terüle-
tet. – A rendelet úgy szól, hogy
amíg a hulladékot elhelyezõ
felderíthetõ, addig õt lehet kö-
telezni arra, hogy oldja meg le-
gális úton az elszállítást, ekkor
meg is büntethetik. Attól a pil-
lanattól fogva, hogy már nem
deríthetõ ki, hogy ki helyezte el
a veszélyes anyagokat, a terület

tulajdonosa a kötelezett. Egy-
egy mentesítés akár több millió,
vagy több tízmillió forint is le-
het – tette hozzá a szakember.
Azok, akik bármilyen vissza-
élést tapasztalnak vagy környe-
zetszennyezés nyomaira buk-
kannak földterületükön, beje-
lentést tehetnek az érintett tele-
pülés jegyzõjénél, vagy bár-
mely környezetvédelmi ható-
ságnál. Pakson a civil szerveze-
tek is segítenek, vagy hívják
Pokorni Józsefet a 20/2216-
012-es telefonszámon.

Faller Gábor

Földtulajdonosok figyelmébe! Mit ajánl…
A mûvelõdési ház könyvtára?
Kovács Erika, Pilinszky János
unokahúga állította össze a kü-
lönleges kötetet. A XX. század
egyik legjelentõsebb magyar
költõje rendkívül boldogtalan
életet élt. Családjában sorozato-
sak voltak a halálesetek, õ maga
pedig egész életében gyötrõdött
homoszexualitása miatt. A
könyvben nagynénjével folyta-
tott levelezése, ifjúkori barátai-
nak róla való emlékezése, a szer-
zõ által összeállított családtörté-
net és mintegy 120, eddig publi-
kálatlan fotó található. 
Kovács Erika-Pilinszky János:
Pilinszky és a család. 
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A Behr család nevével rendsze-
res olvasóim már találkozhattak,
a Behr testvérek: Jakab és Ármin
a XIX. század második felében
Paks jómódú, fõként gabona- és
borkereskedelemmel foglalkozó
vállalkozói voltak. Gyermekeik
közül országosan ismertté vált
Berényi (Behr) László újságíró, a
Pesti Hírlap, majd a Budapesti
Hírlap alapító munkatársa, a köz-
gazdasági rovat vezetõje (Behr
Ármin fia) – róla, az õ pályájá-
nak állomásairól már olvashattak
sorozatomban – és Rosenákné
Behr Blanka írónõ, kinek irodal-
mi munkásságát szeretném be-
mutatni. 

Behr Blanka Pakson született
1881. május 7-én. Szülei Behr
Jakab paksi nagykereskedõ és
Spitzer Karolin. Miután férjhez
ment, Budapesten élt, férje dr.
Rosenák (Rozenák) Miksa se-
bészorvos, a budapesti izraelita
kórház igazgató-fõorvosa volt.

Eleinte kisebb cikkekkel és el-
beszélésekkel jelentkezett, me-
lyeket közöltek a fõvárosi lapok
irodalmi mellékletei, majd vi-
szonylag késõn, negyvenéves
korában kezdett regényeket írni

és ismerjük egy drámáját is.
Meglepõ stíluskészséget eláruló
novellái az Egyenlõség, a Múlt
és Jövõ és országos napilapok
hasábjain jelentek meg. A kor di-
vatos, a nõi egyenjogúsítás prob-
lematikájáról szóló cikkét a Pesti
Hírlap 1910. IX. 13-i száma kö-
zölte A feminizmus túlkapásairól
címmel. Regényei: Judith
(1922); Éva (1923), Házasság
(1928) a Pantheon kiadónál je-
lentek meg, az utóbbiról több ko-
rabeli lap is elismerõ kritikákat
közölt. 

Regényíróként a magyar zsidó-
ság társadalmi helyzetének el-
lentmondásai, beilleszkedési
problémái foglalkoztatták, igye-
kezett megbirkózni a tanácskor-
mány bukása után megerõsödött
magyarországi antiszemitizmus
jelenségével. (A bukott kormány
vezetõinek több mint fele volt
zsidó származású, s a kommün
terrorját a lakosság többsége au-
tomatikusan a zsidósággal azo-
nosította.) Elsõ regényében, a
Judithban is ezeknek a számára
igaztalan vádaknak a tisztázásá-
ra, megszüntetésére próbál meg-
oldást keresni, és megtalálni a

súlyos társadalmi nyomás elvise-
lésének módját, amely a zsidósá-
got az 1920-as években sújtotta.
A címszereplõ zsidó tanítónõ,
Judith az ellenséges, gyûlölködõ
tömeghangulat elõl nem hajlan-
dó emigrálni, Palesztinába utaz-
ni, úgy véli, az emberek többsé-
ge az idõ múlásával megismeri
az õ, a vele együtt a hazájukban
maradók tisztességes életének
példáját és értékét, és meg fogja
védeni õket az acsarkodóktól. 

Íróként legnagyobb sikerét a
Házasság címû, a XX. századi
„modern” házasság értékeit, a
gyermeknevelés és a szülõi ma-
gatartásminták ellentmondásait,
annak következményeit ábrázoló
regényével aratta. A mûnek nem-
csak a témája keltett feltûnést,
hanem a témakezelés módja, a
nõírótól szokatlan õszintesége is,
melynek hatását fokozta a dialó-
gusokra épülõ elbeszélésmód,
amely a leírások szinte teljes el-
hagyásával jelenítette meg a sod-
ró lendületû történetet. Nyomta-
tásban megjelent egy színmûve
is Fehér egér címmel, melyet
1930-ban írt, és csak jóval ké-
sõbb, 1937-ben magánkiadásban

jelentetett meg. Amint az elõszó-
ban megírta, és pontokba szedve
bizonyította, elsõsorban azért
vállalkozott a kiadására, hogy
igazolja, darabjának témáját, öt-
leteit (feltehetõen a kiadóban le-
adott kéziratát felhasználva) pla-
gizálták, más címen, jelentékte-
len változtatásokkal, az õ enge-
délye és szerzõi jogainak elisme-
rése nélkül jelentették meg és ad-
ták elõ az egyik pesti színházban. 

Életének utolsó éveirõl, halálá-
nak körülményeirõl semmi biz-
tosat nem sikerült kiderítenem,
nevét a magyarországi temetõi
nyilvántartásokban, a holocaust
áldozatainak névsorában nem ta-
láltam meg, csak remélhetem, ta-
lán sikerült az országból még
idõben elmenekülve külföldön
túlélni a vészkorszakot.

Forrás: Magyar zsidó lexikon,
szerkesztette: Újvári Péter, Bp.
1929.  http://www.zsidlex. extra.
hu/belepes/htm; Gulyás Pál:
Magyar írók élete és munkái I-
VI. k.Bp. 1939-1944.

Kernné Magda Irén

Behr Blanka
Híres paksiak, paksi hírességek

Állandó szerzõnk, Kernné
Magda Irén Híres paksi elõ-
deink címû életrajzi gyûjte-
ményét január 18-án 18 óra-
kor mutatják be a Pákolitz
István Városi Könyvtárban.

Tájékoztató táblákról érte-
sülhetnek az arra járók a De-
ák ház felújítási tervérõl. Az
épületegyüttesbe helyreállítá-
sa után a tervek szerint a Vá-
rosi Múzeum állandó kiállítá-
sa költözik. A nemrég a hom-
lokzatra kikerült táblák ösz-
szefoglalják az egykori
Szeniczey-Kiss kúria történe-
tét, bepillantást engednek a
beruházás elõzményeibe és
ismertetik a felújítás koncep-
cióját, illetve a távlati terve-
ket.

A Deák házon kiürítése után
2007-tõl több állagmegóvási
célú munkát végeztek, a hely-
reállítási munkák leghama-
rabb idén kezdõdhetnek el.

-kg-

Szeretettel várjuk minden 

kedves vendégünket Pakson, a

Kinga
Szépségszalonban!

Kéz- és lábápolás, valamint 

fodrászat a Dózsa György út

48. szám alatt.

Januári akció: 
minden melegollós vágásra

700 Ft kedvezmény.

Bejelentkezés 

a 20/4291312 telefonszámon.

ALBÉRLET 
KIADÓ!

Igényesen felújított, 
2. emeleti, bútorozott lakás

hosszú távon, 
számlaképesen kiadó.

Telefonszám: 20/965-1540



Van egy, azon az van, hogy újság-
író, reagál Wollner Pál a kérdésre,
hogy mi szerepel – ha van ilyen –
a névjegykártyáján. Három éve
nyugdíjas, de az Atomerõmû új-
ság szerkesztõbizottságának to-
vábbra is tagja. Az újságírás a
hobbija, az egyik a sok közül,
árulja el. A másik, szorosan ezzel
összefüggõ, a fotózás. Az elsõ fi-
zetésébõl és az elsõ nyugdíjából
is fényképezõgépet vett. 

Most, hogy már nem kell nap
mint nap bejárnia dolgozni az
atomerõmûbe, nem akkor megy
virágot fotózni – akár esik, akár
fúj –, amikor éppen ráér, hanem
akkor, amikor a virág nyílik. Ez
csak egyike a nyugdíjjal járó ap-
ró örömöknek. Ezeket egyéb-
ként, fõként az elején, nem iga-
zán látta Wollner Pál. Amikor el-
búcsúzott az erõmûtõl, cudarul
érezte magát, két hétig még a
postaládáját sem nézte meg. Ne-
héz volt, sõt még most is nehéz
elfogadnia, hogy ereje teljében,
tudása csúcsán nincs rá szükség.
Idõ kellett, amíg sikerült átállnia
az újfajta életre. – Sajnos ezt nem
oktatják sehol – mondja. Miután
látta, hogy ezzel nincs egyedül,
élére állt egy új, fiatalos nyugdí-
jasklub létrehozásának. A Dele-
lõnek immár 54 fizetõ tagja és
annyi programja van, hogy sorra
venni is nehéz. Pali érdeklõdése
– miután alapító és elnök is egy-

ben – tükrözõdik a klub minden-
napjaiban, sok a kirándulás, ter-
mészetjárás, zenés, táncos ren-
dezvény, különféle elõadás.
Utóbbiak legfõbb jellemzõje,
hogy egyvalamivel, mégpedig az
idõsek nyavalyáival nem foglal-
koznak. Ennek ellenére még
mindig akad, aki azt mondja, õ
nem megy a nyugdíjasklubba az
öregek közé, fájlalja Pali. Elnö-
kének a klub nemcsak kellemes
idõtöltést, hanem sok elfoglaltsá-
got, munkát is jelent. De nem
annyit, hogy ne maradna másra
ideje. Fotósklubot, túrákat vezet,
aktív tagja az orosz klubnak,
Finlandia Körbe, Reform Fõzõ-
klubba jár, természetjáró verse-
nyeken vesz rész, nyaranta vitor-
lázik. 

A közösség és az érte végzett
munka amolyan születési rend-
ellenesség Wollner Pálnál. Volt
úttörõ-, KISZ-, meg klubvezetõ,
az akkor hatalmas Néphadse-
regben az általa vezetett zala-
egerszegi klub azon kevesek kö-
zé tartozott, ami kiérdemelte a
Néphadsereg kiváló klubja cí-
met. A titok szerinte abban van,
hogy hasonló érdeklõdésû és
gondolkodású embereket kell

egy közösségbe gyûjteni és a
közös elképzeléseket megvaló-
sítani. Õ maga évtizedek óta
dolgozik különbözõ közössége-
kért anélkül, hogy pénzt, elis-
merést kapna. Mint elárulta, a
Magyar Trikolór pályázat har-
madik díja volt az elsõ „igazi”
díj, amit elnyert. Ha kitünteté-
sek nem is szegélyezik útját, na-
gyon sok élményt köszönhet a
közösségi munkának, szervezõ-
készségének és az ezekkel szo-
ros összefüggésben lévõ utazá-
soknak, ami szintén kedvelt idõ-
töltése Palinak. Erdélybe példá-
ul minden évben elmegy, tavaly
azonban – és ez mély nyomot
hagyott benne – gyimesi csán-
góknál járt. Teljesült egy régi
vágya is, eljutott Írországba, sõt
Izraelbe is tavaly. Szomorú ap-
ropó miatt, de emlékezetes ma-
rad õszi, olaszországi útja is,
ahol kellõ helyismeret birtoká-
ban merte vállalni az idegenve-
zetõ szerepét. Itt érte 93 eszten-
dõs édesapjának halálhíre. A
Szent Péter bazilikában búcsú-
zott el tõle… Neki köszönheti,
hogy villamos szakember lett. A
papa villanyszerelõ volt, Pali
gyerekként sokszor kísérte

munkába. A középiskolába,
ahova jelentkezett, 120 diákot
vettek fel az országból, általá-
nos iskolai tanárai óva intették,
mondván, nem fog sikerülni. Si-
került az is, meg a villamosmér-
nöki, majd a munkabiztonsági
mérnöki diploma is. Aztán ké-
sõbb a harmadik is, filozófia-pe-
dagógia szakon. Õ azonban nem
ezekre a legbüszkébb, hanem
arra, hogy becsületben, tisztes-
ségben elvégezte mindig a rábí-
zottakat. Õ volt az, aki mindig
megcsinálta a házi feladatokat,
kidolgozta a tételeket, soha nem
késett el a munkából.

Hogy mit csinál az új eszten-
dõben, azt még pontosan nem
tudja. Az biztos, hogy a fényké-
pezõgépe mindig vele lesz, mert
nem csak maga örömére fotó-
zik, szeretné a világ és hazánk
értékeit, szépségeit ezen túl is
megmutatni másoknak. És hogy
hova utazik ebben az évben?
Szeretne eljutni olyan helyekre,
ahol még nem járt, és vissza-
menni a régiekre… Vida Tünde

2010. január 8. 15 Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

A nyughatatlan nyugdíjas
Wollner Pál is azok közé tar-
tozott régen, akik azt gondol-
ták: nyugdíjas az, aki orvos-
hoz jár – többnyire persze
bottal, mert olyan öreg – és
egy halom gyógyszert szed.
Három éve már saját tapasz-
talatai is vannak a kérdésrõl:
2006 végén egy hirtelen ho-
zott döntés után elbúcsúzott
az atomerõmûtõl, ahol 23
évig dolgozott. Azóta hobbi-
jainak él, újságot ír, fotózik,
vagy féltucatnyi civil szerve-
zetbe jár, amelybõl egyet-ket-
tõt maga vezet.
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1%
A Paksi Atomerõmû Zrt. Humán Alapítványa a
magánszemélyek adójának 1 %-ból 2009. évben
2.543.817 Ft-ot kapott, melyet az alapítvány a
nehéz élethelyzetbe került munkavállalói, nyug-
díjasai és családtagjaik segítésére, támogatására
fordítja. Köszönjük a támogatásukat!

A Gazdag Erzsi Gyermekmosoly Alapítvány
ezúton köszöni meg a 2008-ban felajánlott 1%-
ot melyet a tanulók részére vásárolt fejlesztõ és
sporteszközökre fordított. Számlaszám:
11746012-29900703 Gazdag Erzsi Gyermek-
mosoly Alapítvány. Továbbra is számítva az
Önök támogatására, köszönettel diákjaink, ta-
nítóink, tanáraink nevében.

A Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon ez-
úton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik
2008-ban személyi jövedelemadójuk 1%-át fel-
ajánlották intézményünknek!
Alapítványunk az összeget:
- tanulmányi illetve osztálykirándulások szer-
vezésére
- rendszeres színházlátogatásokra
- tanulmányi versenyek támogatására
- honlapunk fejlesztésére fordította.
Továbbra is számítva az Önök támogatására,
köszönettel diákjaink, tanítóink, tanáraink ne-
vében.
PAKS ,,POLGÁRI ISKOLA” A TANULÓ-
KÉRT, A SZEBB, EMBERIBB KÖRNYEZE-
TÉRT ALAPÍTVÁNY Számlaszám:
70600078-11066372
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Sport

Jubileumot ünnepelt az Atom-
erõmû Sportegyesület 2009-
ben: a harmincadik születés-
napját. Olimpia utáni év volt,
sok sportágban hozott változá-
sokat. A nemzetközi és a hazai
mezõnyben is nagy nevek
hagyták abba, jönnek a fiata-
lok, új reménységek, leendõ
nagy bajnokok mutatkoznak
be. Az ASE-ban inkább az
utóbbi tendencia érvényesül,
jön az utánpótlás, sok a tehet-
séges fiatal. Az idei év már
újabb nagy feladatokat hoz,
megkezdõdik a felkészülés a
2012-es londoni olimpiára.
Hogy értékelik a 2009-es évet,
mit emelnének ki az elmúlt
esztendõ eseményei közül, il-
letve mit várnak 2010-tõl – er-
rõl faggattuk a sportvezetõket. 
Kovács Antal 
ügyvezetõ igazgató:
Az egész év jó volt, májusban
vettem át az ügyvezetést Ju-
hász Sándortól, és sok sikerél-
ményben volt már azóta is ré-
szem. A kosárlabdázók jó csa-
pat, jó edzõvel, nagyot harcol-
tak a gyõzelemért, a bajnoki cí-
mért. A sakkozók csapatbajno-
ki bronzérme szintén szép tel-
jesítmény. Kajak-kenuban jó
az utánpótlás, most hogy
Kozmann Gyuri abbahagyta,
Boros Gergõnek kéne a nyom-
dokaiba lépni. Megvan benne a
lehetõség, remélem az olimpi-
án érmet nyer. A judósok közül
ketten, akik a felnõtt mezõny-
ben sokra vihetik, 2010-ben
kezdik a hosszú menetelést
Londonig. Bor Barnát, akár
csak Borost már Londonban a
dobogóra várom, Csoknyai La-
ci jól muzsikált 2009-ben, re-
mélem tovább fejlõdik.

A 2009-es év eseményeibõl a
sportágválasztó rendezvényün-
ket emelném ki. Olyan összefo-
gást tapasztaltam az egész város
részérõl, amire nem számítot-
tam. Bebizonyosodott, hogy
össze tudnak fogni vállalkozók a
sportolókkal. Idén hasonlóan jó

évet várok, még erõsebbé és szé-
lesebbé kell tennünk az utánpót-
lást. A testnevelést városi szinten
is fejleszteni kell, minél széle-
sebb az alap, annál több jó spor-
toló kerülhet ki, aminek az ered-
ménye a 2016-os, 2020-as olim-
piákon már megmutatkozhat.

Tóth János (kosárlabda):
Hogy értékelem a 2009-es évet?
Pozitívan. Nehezen indult, de
bajnokságot nyertünk! Az új
bajnoki idény jól indult, sikerült
összerakni a csapatot. Az év vé-
gére sajnos hullámvölgybe ke-
rültünk, igyekszünk kijönni be-
lõle, de a helyzetünk így se
rossz. Az utánpótlás az eredmé-
nyességet tekintve elõrelépett, a
’94-’95-’96-os korosztálynál ez
már megmutatkozik. A junior
csapatban is sok a saját nevelés,
három kiemelkedõ játékos van
köztük. Összességében jó volt
az év. Braniszlav Dzunics mun-
káját emelném ki, az összeesett
csapatot felrázta és a bajnoki cí-
mig vitte.

2010-et illetõen azt várom,
hogy az utánpótlás-nevelés
ugyanígy folytatódjon, a junio-
rok minél jobban épüljenek be
a nagycsapatba. A felnõttek a
bajnokságban és a kupában is
jussanak a legjobbak közé. Jó
szezonzárás esetén õsszel egy
stabil csapattal egy komolyabb
kupában is induljunk el.

Hangyási László (judo):
2009 a próbálkozás éve volt.
Bor elsõ éve, hogy „már” csak

a felnõttek között indulhatott.
Õri Felicián ifi vb-n, Gombár
Szabolcs junior vb-n indult, sé-
rülés miatt maradt le Dusa
Ákos az U23-as Eb-rõl. A ma-
gyar felnõtt férfi csapat Euró-
pa-bajnoki gyõzelmébõl Csok-
nyai Laci és Bor Barna is ki-
vette részét, az Európai Judo
Uniótól az „Év Csapata” címet

kapták. A juniorok nyerték a
csapatbajnokságot, az öregfiúk
a II. osztályban lettek csapat-
bajnokok. A hazai eredménye-
ink jók, a nemzetköziek lehet-
tek volna jobbak is. 2009 ese-
ményei közül mindenképpen a
csapat Eb-t és a junior csapatot
emelném ki. Vannak tehetsége-
ink, ez Barnára is vonatkozik!

Most áprilisig felkészülés
zajlik, májustól pedig beindul
az olimpiai kvalifikáció. Re-
mélem, Bor és Csoknyai is jól

szerepel majd. Be kell építeni a
különbözõ korosztályokba a fi-
atalokat, és talán az új csarno-
kunk építése is elkezdõdik.

Bedecs Ferenc (kajak-kenu):
Utánpótlás szinten elõrelép-
tünk az elmúlt évben, kilenc
magyar bajnoki címet szerez-
tünk, és négyen – Pupp Noé-
mi, Koleszár Zoltán kölyök
válogatott, Blatt Kristóf ser-
dülõ válogatott, Somorácz Ta-

más ifjúsági válogatott – kor-
osztályos válogatottak lettek.
Boros Gergõ Eb-bronzot nyert
K4 200 m-en, és két ötödik
helyezése is volt. Kozmann
Gyuri befejezte a kenuzást, de
azért sárkányhajóban Viktor
Endrével és Fehér Imrével
együtt, a magyar válogatott
tagjaiként a koreai csapat vb-n
és a tajvani világjátékokon
egy arany-, két ezüst- és egy
bronzérmet nyertek. 

(Folytatás a 17. oldalon)

Nekifutnak a harmincegyedik évnek
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(Folytatás a 16. oldalról)
A csónakház tetejét lecserélték,
felújították a vizesblokkot, si-
került pár új hajót és egyéb fel-
szereléseket is beszereznünk.
Elõbbre léptünk a magyar baj-
noki pontversenyben, jelenleg
72 egyesület között a 12. helyen
állunk. Nõtt az igazolt verseny-
zõk száma is, ami jelenleg 70
fõ, de 100-nál többen járnak le
edzésre.

2010-ben azt szeretném,
hogy tovább fejlõdjünk után-
pótlás szinten, és Boros Ger-
gõt dobogóra várom a világ-
bajnokságon valamelyik olim-
piai számban, mondjuk K1
200 m-en vagy K4 1000 m-en.

Gosztola István (sakk):
Sikeresnek értékelem az évet, a
2008/2009-es bajnokságban
bronzérmet nyert az ASE csapa-
ta, és most az õszi szezonban a
2. helyen állunk. Az ifik tizen-
egyedik alkalommal nyerték

meg a csapatbajnokságot. A
Marx György emlékverseny jól
sikerült, Vajda Szidónia nyerte a
nõi nagymester versenyt. Nem-
zetközi megmérettetésen sajnos
nem sikerült versenyzõinknek
az elsõ háromba jutni. Tavalyról
kiemelném az ifik 11. aranyát,
és az õszi csb második helyet.

Idén sok szép eredményt vá-
rok. A bajnokságban a dobo-
góra pályázunk, jó lenne meg-
tartani az ezüstöt. Az NB I/B-
ben az ASE II. csapata végez-
zen a mezõny közepén! Ber-
kes Ferenc, és Vajda Szidónia
szerepeljen a magyar váloga-
tottban az õszi oroszországi
sakk olimpián.   Kovács József

Sikeres, eredményes évet tudha-
tunk magunk mögött, fogalmaz
Balog Judit, a Paksi Sportegye-
sület ügyvezetõje. – Mind hazai,
mind nemzetközi színtéren ma-
radandót alkottak a klub sporto-
lói. Mindemellett létesítménye-
ink folyamatosan fejlõdtek.
Megvalósítandó feladat 2010-re
azonban így is akad. Szeret-
nénk, ha karate szakosztályunk
teremgondjai idén megoldódná-
nak, és az ökölvívócsarnok is
kívül-belül megújulna. Eredmé-
nyesség szempontjából hasonló
évet kívánok minden szakosz-
tályban dolgozó edzõ és sporto-
ló számára – tette hozzá a sport-
vezetõ. 

Egy ezüst- és két bronzéremmel
tértek haza a Paksi SE verseny-
zõi az Egerben rendezett karate
világbajnokságról – ez minden-
képp a tavalyi év nagy eredmé-
nye a szakosztály életében. Az
érmeket az ifik szállították, Ri-
zsányi Kata kumitéban ezüstér-
met szerzett, Bogdán Attila kata
gyakorlata pedig bronzérmet
ért. A Rizsányi Kata, Ormosi
Réka, Bede Boglárka, Gimes
Kinga összeállítású csapat
kumitéban a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. – A 2009-es
évet nagyon jó eredménnyel
zárta szakosztályunk, hiszen
mind a hazai, mind a nemzetkö-
zi élvonalban megmérettettük
magunkat, és az eredmények
alapján csoportunk az egyik leg-
eredményesebb szakosztályként

zárt  – fogalmazott Záborszki
Zoltán. A karatékák a diákolim-
pia mellett sikeresen szerepeltek
a különbözõ országos bajnoksá-
gokon, melyek közül egy alka-
lommal a legeredményesebb
egyesület és csapat címet is el-
hódították. – Reméljük, hogy
2010-ben a hazai és a külföldi
versenyeken is meg tudjuk mé-
rettetni magunkat, hiszen na-
gyon fontos a versenytapaszta-
lat megszerzése, illetve a nem-
zetközi színvonal megtartása –
zárta összegzõjét a szakosztály
hat danos technikai vezetõje.

Az elmúlt esztendõben húsz ha-
zai versenyen vettek részt a PSE
ökölvívói, melyeken 46 arany-,
11 ezüst- és 26 bronzérmet sze-
reztek. Kiemelkedõ eredménye-
ik közé sorolható a serdülõ or-
szágos bajnokságon elsõ Horvát
Patrik, valamint a harmadik he-
lyezett Lacza Mihály. Utóbbi az
országos serdülõ diákolimpián
aranyérmet nyert, míg második-
ként Blága Csaba zárt. Az im-
már hagyományos Paks Kupán
csapatban hazai siker született.
Nemzetközi megmérettetésen is
szorítóba léptek a paksi öklö-
zõk. Koszovóban Pristina váro-
sában Sárközi Béla képviselte a
magyar ifjúsági válogatottat,
ahol I. helyezést ért el, továbbá
a romániai Zilajon a PSE ököl-
vívói az erõs mezõnyben két
ezüstérmet szereztek. – Sok te-
hetséges fiatal bontogatja szár-
nyait. Az eredmények alapján

megközelítõen olyan teljesít-
ményt nyújtottak versenyzõink,
mint a tavalyi évben, és amit
várt a vezetõség – értékelt
Kajtár László, az ökölvívó szak-
osztály vezetõje. 2010-re az 
ob-n való jobb szereplés, a Paks
Kupa színvonalasabb megren-
dezése, valamint a külföldi kap-
csolatok ápolása, illetve újak ki-
alakítása a legfõbb célkitûzés. 

A Paksi Sportegyesület legna-
gyobb létszámmal rendelkezõ
szakosztálya a labdarúgó. A Fe-
hérvári úti sporttelepre 140 gyer-
mek jár 7 évestõl 19 évesig. Az
U19-es és U17-es korosztály az
NB II dél-nyugati csoportjában
szerepel, jelenleg mindkét gárda
elsõ helyen áll. Az U19-bõl „ki-
öregedõ” játékosok az NB III-as
gárdához és az élvonalbeli keret-
hez csatlakoznak. – Az U19 sze-
rencsés sorsolás esetén felkerül-
het az elsõ osztályba, így vinné
magával az U17-et. Ha ez bekö-
vetkezne, mindegyik csapatunk
a legmagasabb bajnokságban
szerepelne! 2010-ben minden-
képp szeretnénk ezt elérni, ezért
U19-es csapatunk heti 7-8 edzé-
sen vesz részt januártól. A tervek
közt szerepel az úgynevezett
Elit-képzés, ami annyit jelent,
hogy a legtehetségesebb játéko-
soknak heti kétszer reggel plusz-
edzéseket tartanánk, melyre egy
volt NB I-es edzõt nyertem meg.
Õ nem más, mint Kis Károly, aki
a felnõtt csapataink mellett segí-
ti fiataljaink elõrelépését – fo-
galmazta meg az idei esztendõ
terveit Osztermájer Gábor, a
PSE Labdarúgó Szakosztályá-
nak vezetõje.  

Aktívabb lett 2009-ben a tenisz
szakosztály élete. Pakson a te-
nisz mindenki számára hozzá-
férhetõ, a pályabérletek, tandí-
jak jóval az országos átlag alat-
tiak. A szakosztály összességé-
ben hetente mintegy 140-150
embert mozgat változó intenzi-
tással, a legkisebb 6, a legidõ-
sebb 76 éves. 

(Folytatás a 18. oldalon)

Tervek és remények a Fehérvári úton
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Testnevelõk sportdélutánjára
várta a PSE szabadidõ szak-
osztálya a paksi tornatanáro-
kat az ASE csarnokba. A jó
hangulatú, játékos ügyességi
versenyen 16-an mérettették
meg magukat. Az egyenként
négyfõs csapatokat
Horváthné Szeip Ildikó, a
szakosztály vezetõje állította

össze. A vetélkedõk mind-
egyikében hatalmas intenzi-
tással küzdöttek a tornatanár-
ok, azonban sokszor magukon
nevettek egy-egy sikertelen
feladat után. Gyõztest nem
avattak, 2010 év végén azon-
ban ismét összemérik tudásu-
kat a sportos pedagógusok.

röné

(Folytatás a 17. oldalról)
– Ifjúsági korosztályban lánya-
ink uralják Tolna megyét.
Klopcsik Dia, Fábián Ágnes or-
szágos szinten is a legjobb 20-
25 között van, országos vidék-
bajnokságon dobogósok. Férfi
felnõtt országos csapatbajnok-
ságban (OB2) játékosaink erõsí-
tették pozíciójukat, 6. helyen
végeztek – mondta el Horváth
István szakosztályvezetõ. – Idén
célunk az ifjúsági és csapatbaj-
noki játékosállomány fiatalítá-
sa, valamint meg kell oldani a
célirányos versenyeztetés, fel-
készítés és edzõtábori tevékeny-
ségek hatékony koordinációját.

A tenisztelep eredeti, 30 éves
épületei fokozatos felújításra
szorulnak, ugyanakkor ki kell
alakítani a szabadtéri létesítmé-
nyek bõvítésének feltételeit is –
tette hozzá a teniszezõk elsõ
embere.

A tájfutók a tervezett versenyek
75%-án álltak rajthoz, a 223
versenytávot 23 versenyzõ fu-
totta le, ami jó arány. Állandó
gondot okoz, hogy a Vak Boty-
tyán Gimnázium tanulóira épü-
lõ szakosztály az elballagók mi-
att folyamatosan cserélõdik. 

– Az év elején a mezõny má-
sodik felében végeztek sporto-
lóink. A felnõttek  közül viszont
Böröcz Ildikónak, Kiss Gábor-
nak és Kiss Péternek sikerült
dobogóra állni – fogalmazott
Kiss Gábor, a szakosztály veze-
tõedzõje. A fiatalok fejlõdése

töretlen, köszönhetõen a PVSK-
val és a Szegedi Vasutassal kö-
zös edzõtábornak. 2009-ben si-
került egy átfogó parktérképet
készíteni a Pollack – Építõk –
Barátság – Kurcsatov – Geszte-
nyés utcák által közrefogott te-
rületrõl, valamint az õszi Sport-
kóstolóra az ürgemezei strand
mikrotérképe is elkészült. Az
idõszak zárásaként egyfajta ju-
talomútképpen  Olaszországba
utazott a paksi tájfutó csapat, a
hosszú távú velencei sprintver-
senyre. – 2010-ben szeretnénk
tovább népszerûsíteni a tájfu-
tást, ebbe a testnevelõket is be-
vonnánk. A sportág akár a tan-
terv része lehet, mivel teremben
is ûzhetõ – tette hozzá a tréner. 

A Paksi Sportegyesület ritmikus
gimnasztika (rg) szakosztálya
közel 100 fõvel mûködik. A
sportág követelményei miatt
már középsõs és nagycsoportos
óvodás lányok képzésével is
foglalkoznak a zöld-fehér szak-
osztálynál. A szakmai stáb:
Hermesz Lajosné szakosztály-
vezetõ, Hermesz Anita edzõ,
valamint Falusi Lívia vezetõ-
edzõ. Az edzések nagy részének
helyszínét a Deák Ferenc Álta-
lános Iskola biztosítja. A
2008/09-es tanévtõl a II. Rákó-
czi Ferenc iskolában az elsõ  és
második évfolyamon is indult
csoport. Az óvodás korosztály a
tanév végi bemutatók alkalmá-
val mutatkozik be az érdeklõ-
dõknek. – 2009-ben a  diák-
olimpia országos döntõ csopor-
tos gimnasztika gyakorlat kate-
góriában a Deák iskola alkotta
csapat 2. helyen végzett, míg a
II. Rákóczi gárdája harmadik-
ként zárt. A Ki mit tud? 2009-es
eseményén tánccsoportunk
bronz minõsítést kapott – érté-
kelt Falusi Lívia vezetõedzõ.
2010 célkitûzései közt az elõzõ
évekhez hasonló eredmények
elérése a diákolimpia versenye-
in, a szakosztály gyermeklétszá-
mának megtartása és a megfele-
lõ szakmai színvonal biztosítása
szerepel.                 Faller Gábor

Az Atomerõmû SE egykori ko-
sárlabdázója 2009. december
28-án autóbalesetben vesztette
életét. A Gesztenyés úti sport-
csarnoknál gyertyagyújtással
emlékeztek rá az ASE szurko-
lói. Horváth Zoltán 2005-tõl há-
rom idényben játszott Pakson.

Tervek és remények…

A Falco elleni hazai fiaskó után
a CEBL kupában kellett helyt-
állni az ASE férfi kosárlabda-
csapatának. A csehországi ki-
rándulás során 77-70-es veresé-
get szenvedett a paksi csapat,
így csak mint legjobb csoport-
második juthat be a kupa né-
gyes döntõjébe. Természetesen
ehhez még az is kell, hogy janu-
ár 13-án legyõzze az osztrák
Kapfenberg Bulls együttesét a
Gesztenyés úti csarnokban.

Az év utolsó bajnoki mérkõzé-
se egyben rangadó is volt, a lis-

tavezetõ Zalaegerszeg otthoná-
ba látogatott az Atomerõmû. A
beteg Gulyás és a sérült Dill
nélkül is végig jól tartotta magát
Braniszlav Dzunics együttese,
amely sokszor teljesen újszerû
felállásban is egyenrangú part-
nere volt a listavezetõnek. Szo-
ros végjátékban a hazai pálya
elõnyét élvezõ ZTE végül 73-
68-ra nyerte a találkozót. 2010-
ben az elsõ bajnoki mérkõzésre
január 9-én a Gesztenyés úton
kerül sor, az ellenfél a PVSK-
PannonPower.                 (joko)

Pontok helyett zakók
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Horváth Zoltánra
emlékeztek
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január 10. (vasárnap) l9 órakor
ZOMBIELAND
feliratos amerikai 

horror-vígjáték

január 15. (péntek) 19 órakor
POLIGAMY

magyar romantikus vígjáték

január 17. (vasárnap) 19 órakor
AZ INFORMÁTOR

feliratos amerikai 
krimi-vígjáték

január 20. (szerda) 17 órakor
ASTRO BOY

amerikai 
animációs film

január 24. (vasárnap) 19 óra
PÁROS MELLÉKHATÁS

amerikai vígjáték

Mozimûsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Duna
Hotel***

Éttermünk nyitva tart hétfõ-
tõl péntekig 18-22 óra között
– csoportoknak elõrendelés-
re hétvégén is – eljegyzés,
ballagás, bankett, lagzi…
stb.
Üdülési csekket, étkezési je-
gyet is elfogadunk!

Paks, Dózsa Gy. u. 75.
75/510-258; 20/269-9550

Nyitva tartás: 

H-V 05-19-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Január elejétõl február végéig
szállítja el ingyenesen a kido-
bott karácsonyfákat a DC
Dunakom Kft. Aki fenyõfá-
val díszítette otthonát, annak
nincs más tennivalója, mint
hogy kitegye a kukák, gyûjtõ-
konténerek mellé a járatterv
szerinti gyûjtési napokon. A
7800 paksi háztartásból az
ünnepeket követõen körülbe-
lül 50-70 tonna közötti meny-
nyiségû fát szállítanak a sze-
méttelepre, amely az éves
zöldhulladék hozzávetõleg
tíz százaléka. A szeméttele-
pen ledarálják, 5-10 cm-es
darabokra vágják a kiszállí-
tott fenyõfákat, majd szétterí-
tik a telepen. Komposztálá-
sukra egyelõre nincs mód a
paksi hulladékgyûjtõben. 

-gyöngy-

Ingyen 
elszállítják 
a fenyõket

Jégolvasztó, csúszásgátló kalci-
um-kloriddal kezelt, környezet-
barát zeolitot lehet igényelni az
ÖKO Munkacsoport Alapít-
ványnál, amely vállalja az igé-
nyek begyûjtését, így kellõ szá-
mú jelentkezõ esetén meg lehet
spórolni a szállítási költséget –
jelent meg néhány hete a szerve-
zet felhívása. Azóta 15 igénylés
érkezett hozzájuk, amely kevés
ahhoz, hogy a forgalmazó ingye-
nesen szállítson. Ehhez ötven
igénylés kell, ezért még január
végéig várják a jelentkezéseket
az okoalapitvany@gmail.com e-
mail címre. Jantnerné Oláh Ilo-
na, az alapítvány elnöke el-
mondta, a zeolit, amelybõl egy
zsák (25 kg), szállítási költség
nélkül 3500 forintba kerül, rend-
kívül gazdaságos, hiszen egy
négyzetméternyi területre 50-
100 gr elegendõ. Elõnye, hogy 
-30 fokig hatékony, kíméli a be-
tont és díszburkolatot, kedvezõ-
en befolyásolja a talaj fizikai tu-
lajdonságait, javítja annak víz-
háztartását és nyomelem-ellá-
tottságát (tavasszal a növények
közé söpörve tápanyagként szol-
gál), illetve nem marja szét a há-
ziállatok lábát.                   -kgy-

Só 
helyett zeolit

Nincs varrógépe? Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret? Nincs rá ideje?
Hívjon most, ha van a ruhatárában olyan, ami javításra, 

cipzárcserére, igazításra, átalakításra vagy felújításra vár!

Tel: 70/528-5431, www. paksiruhaszerviz. hu
Keresse fel még ma lakóhelyéhez legközelebb lévõ átvevõhelyet!

2010-ben  is szeretettel várják a két felvevõhelyen régi és új megrendelõimet!

RUHATÁRBAN PROBLÉMA?  A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!

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

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

Új ruhát szeretne? Nézzen be a SzaTex-be!

A SzaTex Bt. PIROSKA
MÉTERÁRU BOLT AJÁNLATA:

MINDEN TÉLI MÉTERÁRURA
20-50% ENGEDMÉNY

2010. január 11–február 11-ig.
- kosztüm szövetek -szennytaszító damaszt - kötõfonalak 
- selymek, taftok abroszok és kötõtûk
- pamut blúzanyagok - gumis lepedõk - vásznak, 
- elasztikus szaténselymek - pamut, krepp, flanel csipkék
- férfiöltöny-szövetek Disney-mintás ágynemûk
Valamint gombok, cipzárak és egyéb termékek széles választékát kínáljuk!   

PAKS, Gagarin u. 3. (MONTÁZS) 
Nyitva: H-P 9-12, 13-18, Szo 9-12 * Tel: 20/579-0278
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Szeretne a jelenlegi betétkamatok
átlagos hozama feletti, 

biztonságos megtakarítást 
30% állami támogatással? 

Kössön most lakástakarékpénztári szerzõdést a
Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél és visszaté-
rítjük a lakástakarékpénztári szerzõdés szerinti
elsõ havi megtakarítását, vagy nálunk újonnan
kötött Signal lakásbiztosításának díját a lakás-
takarékpénztári szerzõdés szerinti havi megtaka-
rítási összeg 110%-áig. 

Új lakástakarékpénztári szerzõdés kötése esetén
3 hónapra lekötött betéttel rendelkezõ ügyfeleink
részére egy alkalommal évi 0,5% kamatprémiu-
mot írunk jóvá a hirdetményben közzétett kondí-
ciókhoz képest. 

Az akció visszavonásig érvényes, 
részleteirõl érdeklõdjön fiókjainkban!

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

Hatalmas, fehér pelyhekben
kezdett hullani a hó. Elõször,
mint a porcukor a mézeska-
lács ház tetejét lepett be min-
dent, majd egyre vastagabb
takarót húzott a tájra. Ropo-
gott a talpak alatt, siklott raj-
ta a szánkó.

Három napig élvezték –
vagy szidták – az emberek, az-
tán az idõjárás-jelentõk jósol-
ta enyhülés bekövetkezni lát-
szott: csepegett az eresz alja.

– Apa, még nem is építet-
tünk hóembert… – mondta
szomorúan a kislány. Ami ké-
sik, nem múlik, gondolta az
apja, s már szaladtak is az
udvarra. Apró gyerekkezek
paskolták az öszszedobált ha-
vat, egyre nagyobb, egyre
formásabb lett a kupac. Lett
feje is, krumpli volt a szája,
32 foggal nevetett, kapott vi-
rágcserépbõl kalapot, hogy

ne fázzon a feje, üdítõitalos
kupak szolgált szemeként, ré-
pa nõtt az orra helyén. Ka-
bátjára gombok is jutottak,
lett keze és seprûje. Igazán
vagány fickó volt a család új
tagja, aki nem maradhatott
név nélkül: Lajosnak keresz-
telték. Készült róla fénykép,
megörökítvén õt az utókor-
nak, az apa ugyanis sejtette,
hogy Lajos élete tiszavirág-
nyi lesz csupán.

Fázni kezdtek a gyerekek, a
lakásba menekültek. Lajos be-
látott a hatalmas ablakon, ne-
vette, ahogy a kislány és az
öccse bentrõl integetnek, kia-
bálnak, bohóckodnak neki. Fi-
gyelte, ahogy a háziasszony
szorgoskodik, az apa pedig
kávét fõz. Nagyokat nyelt vol-
na, ha lett volna mivel, mikor
a család bent vacsorázott. Es-
te villanyt kapcsoltak neki a

gyerekek, hogy ne féljen egye-
dül a sötétben...

Észre sem vette, hogy a hó
már szinte teljesen elolvadt
körülötte. Szikrázóan sütött a
nap, bántotta gombszemét.
Aztán egyszer csak kiesett ke-
zébõl a seprû, õ pedig zsugo-
rodni kezdett. Elkeseredett ki-
csit. Nem magát siratta, hisz
nem volt múltja, nem remény-
kedett jövõben sem; a kisfiút
és a kislányt sajnálta, hogy
nem láthatja õket többé, nem
hallhatja önfeledt nevetésüket,
és azt, ahogy éneklik: Kiska-
rácsony, nagykarácsony… In-
tegettek neki továbbra is az
ablakból, örültek, hogy nem
olvadt még el, bár leesett a
kalapja is, kipotyogtak kabát-
gombjai.

Felhõket látott gyülekezni,
reménykedett, tán újra esik
majd a hó... De a fehér csoda

helyett esõ kezdett zuhogni.
Pillanatok alatt eltûnt a házte-
tõkrõl, a fákról, de még a me-
zõrõl is a tél jelképe, nem ma-
radt belõle semmi, csak Lajos,
az udvar közepén. De õ is egy-
re kisebb és kisebb lett. A gye-
rekek elkeseredtek: elolvad a
kedves hóember... Könnytõl
csillogó szemekkel álltak az
ablaknál.

Aztán az apjuk gondolt
egyet. Kiment a sárba és egy
nagy maréknyi hógolyóval
tért vissza, s betette a fagyasz-
tószekrénybe. A gyerekek tap-
soltak örömükben: megma-
radt a hóemberbõl egy darab
örökre, de legalábbis nyárig,
vagy ami még jobb: a követke-
zõ idei hóesésig... Akkor majd
beépítik újra, egy másik hó-
emberbe – talán Lujzába? –
benne él majd tovább.

Sólya Emma

A hóember

Barkóczi Máté az új esztendõ el-
sõ kisbabája Pakson! Édesanyja,
Barkóczi Ágnes január 3-án, 10
óra 44 perckor adott életet Máté-
nak a szekszárdi kórházban –
kaptuk a hírt a védõnõi szolgálat-
tól. A vártnál néhány nappal ké-
sõbb érkezett a csöppség, akinek
jöttét szülei már nagyon várták,
annál is inkább, mivel elsõ gyer-
mek. Ágnes és párja, Károly
apás szülésre készültek, ám vé-
gül másként alakult. Mátét csá-
szármetszéssel segítették a világ-
ra, így a kispapa az ajtó elõtt to-
porogva várta kisfiuk születését,

az anyukának pedig csupán egy
simogatás erejéig mutatták meg
a kis „trónörököst”, de így is ha-
tártalanul boldogok. Ágnes
„rooming in” szobába került Má-
téval, ami azt jelenti, hogy az éj-
szakát kivéve egész nap együtt
van mama és baba. Ennek elõ-
nye, hogy így már a kórházi na-
pok alatt egymásra hangolódhat-
nak, illetve a szoptatás, pelenká-
zás, fürdetés terén szakemberek
segítségével tehetik meg az elsõ
lépéseket. Ami a 3750 grammal
és 59 centiméterrel született Má-
tét illeti, nyugodt kisbaba, csak
néha sír kicsit, legalábbis az elsõ
napok tapasztalata ez volt,
mondja az anyuka. A pici foga-
dására otthon mindent elõkészí-
tettek, és mivel már tudták, hogy
kisfiú lesz, természetesen a kék
szín dominál.  Hosszú, szép él-
ményekben gazdag, gondtalan
életet kívánunk az immáron há-
romtagúra bõvült Barkóczi csa-
ládnak!                         -gyöngy-  

2010 elsõ kisbabája


