
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Nem büntetésbõl, hanem önként ment Kongóba. Afrikai élményei-
rõl számol be a fiatal doktornõ: dr. Szõcs Teodóra.

Portrénk a 19. oldalon

XIX. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. MÁRCIUS 19.

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!
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Tisztes
Polgárok:

Hefner Erika,
Király István

Összefoglalónk 
az ünnepi eseményekrõl a 2–3. oldalon

További márciusi 15-i fotók  
a www.paksihirnok.hu oldalon

Korabeli színielõadás –Tárgy/Történet c. írásunk a 18. oldalon 
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Ajánljuk még:
Rekordösszeg fejlesztésre 

5. oldal

Autópálya: készülnek 
az átadásra 

10. oldal

Casting az egész világ 
13. oldal 

TelePaks Retro 
14. oldal

Üdvözlet Paksról 
16. oldal
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Mit kívánunk ma, 162 évvel
1848 és húsz évvel 1990 után?
– tette fel a kérdést Hajdú Já-
nos polgármester március 15-i

ünnepi beszédében, a Szent
István téren egybegyûltek
elõtt. Egykoron Petõfiék elsõ-
ként a sajtó szabadságát kíván-

ták. Ma már mindenki azt ír,
azt mond, amit akar, és az em-
berek jó része mégis a legtelje-
sebb tájékozatlanságban él –
vont párhuzamot a 12 pont kö-
vetelései és a mai viszonyok
között. A „törvény elõtti
egyenlõség” kapcsán felvetet-
te: szeretnénk, ha a tüntetésen
jogtalanul megverteknek, fog-
vatartottaknak ugyanúgy meg-
járna az ártatlanság vélelme,
mint az állásukból felfüggesz-
tett, csaló állami köztisztvise-
lõknek és gazdasági vezetõk-
nek. A „közös teherviselés”
megvalósult, mondhatnánk, hi-
szen mindenki megkapja év-
rõl-évre az adóbevallási nyom-
tatványt. Azok a milliárdok,
melyek külföldi off-shore cé-
gek és különféle vagyonkezelõ
alapok között szédelegnek,
amúgy sem hiányoznak a költ-
ségvetésbõl, meg a százmilliós
végkielégítések sem – mutatott
rá, pontról pontra végigkövet-
ve az egykori célokat és annak
mai vetületét. 

Beszélhetnénk még a gazda-
ságról, oktatásról, hiteltelenség-
rõl és sok minden másról, he-
lyette inkább azt mondom: rossz
kedvünk van, taglalta a polgár-

mester. A folytatásban kitért ar-
ra, hogy az április 11-i válasz-
tásnak, amely egy új politikai és
eszmei korszakhatárt jelenthet
Magyarország történelmében,
nem néhány nap vagy néhány
hónap múlva jön el az eredmé-
nye. Mint fogalmazott, jó né-
hány év kell hozzá, sok türelem
és lemondás. Kitartás, küzdeni
tudás és hit kell, mert – mint
mondta – hit nélkül ne fogjon
neki senki, maradjanak otthon,
akik gyors eredményre, csodára
várnak. Az új politikai elitnek
tudnia kell, hogy csak egy szö-
vetségese lehet, a nép. A veze-
tõknek nyílt, õszinte iránymuta-
tást kell szabniuk. Az ne vállal-
jon funkciót, akit kötnek a régi
berögzõdések, aki nem tudja,
mit kell tennie, az meg fõleg ne,
aki bûnös. 

Most ember kell a gátra. Lesz-
nek önjelöltek minden színben.
Lesznek jelentkezõk, minden
funkcióra. Nekünk viszont ré-
sen kell lennünk, csak hiteles
embereket kell elfogadnunk, le-
gyen az narancssárga, zöld, pi-
ros vagy akár nemzeti mezben.
Ha megint elfogadjuk a hazug-
ságot, legyen az akármilyen ki-
csi, ha megint hagyjuk magun-
kat becsapni, nem érdemlünk
újabb esélyt – mondta befeje-
zésként.                 Dávid Ildikó
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Március van. A nyugalom és forradalom hónapja. A gyenge vi-
rágok és a büszke szelek, a várakozás, a történelmi és emberi
tájak hónapja.

A XIX. században megfogalmazott akarások és hõsök, a XX.
századi gúzsba kötött lelkesedések hónapja – elválaszthatat-
lanul…

Összetett mondatok

„Küzdött a kéz, a szellem mû-
ködött, lángolt a gondos ész, a
szív remélt”

(Vörösmarty Mihály)

„Jogot a népnek, az emberiség
Nagy szent nevében, adjatok
jogot,”

(Petõfi Sándor)

„Európa színpadán mi is ját-
szottunk,
S mienk nem volt a legkisebb
szerep;”

(Petõfi Sándor)

„Ülünk, ülünk a mindenség
szélén,
Tán arra várunk, hogy fölfal-
jon a bánat?”

(József Attila)

„Kiáltunk emberebb világot,
Szeretetet, szabadságot,”

(József Attila)

„Nagy, súlyos álmok kiterítve
lenn,
Fenn zûrös, olcsó, kis komé-
diák.”

(Ady Endre)

…Az a hónap, az az óra, az a perc, amikor egy pillanatra nem
felejtünk, hanem emlékezünk. Amikor, ha rövid idõre is, viseljük
a metszõ hideget, ahogy viselték egykor hõseink. Amikor ébred-
ni vágyunk, hosszú téli álmok, gyengeségek után. Amikor végre
tágra nyílt szemmel nézhetjük az Idõt, remélve, hogy jobbra for-
dul. Amikor minden ember teszi a dolgát: friss ágyásokba veti
a magot, odafigyel a vetésforgóra, visszanyesi a felesleges ága-
kat, takarít és gyakran néz az ég felé. Remél.                Tell Edit

Türelemrõl és kitartásról március 15-én

Kitüntetések
a nemzeti ünnepen
Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt polgári tago-
zat kitüntetést kapott Ham-
vas István, a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. vezérigazgató-he-
lyettese. Az állami díjat az
erõmûben végzett több évti-
zedes, eredményes mûszaki,
tudományos tevékenysége
elismeréséért kapta a szak-
ember, aki március 10-én
vette át a kitüntetést Hónig
Péter közlekedési, hírközlé-
si és energiaügyi miniszter-
tõl.

Ybl Miklós-díjat kapott
Klenk Csaba építész. A leg-
rangosabb építõmûvészeti
elismerést a Nemzeti Fej-
lesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium épületében adták
át március 11-én. Klenk
Csaba  – aki tagja az önkor-
mányzat városépítõ bizott-
ságának– tervezte Pakson
számos családi ház mellett a
gyógypedagógiai iskolát, a
városi rendelõintézetet és a
PSE klubházat, illetve foga-
dóépületet.                    -kg-
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Paks és az atomerõmû elválaszt-
hatatlanok, hangzik el sokszor,
sok helyen a vitathatatlan tény.
E gondolat jegyében született az
a döntés is, hogy minden évben
együtt látja vendégül a helyi saj-
tó munkatársait a város és az
erõmû vezetése a szabad sajtó
napján. Hagyomány, hogy ezt
az alkalmat kihasználva adják át
az Urántollat, amelyet azzal a
céllal alapított 1992-ben az

atomerõmû, hogy ezzel ismerje
el azoknak az újságíróknak a
munkáját, akik az atomenergia
békés célú felhasználásáról, a
paksi atomerõmûrõl hosszú
idõn keresztül rendszeres, tény-
szerû, objektív tájékoztatást ad-
nak. Süli János vezérigazgató
idén Kiss G. Péternek adta át ezt
díjat, mert – mint mondta – évek
óta nyomon követi az atomerõ-
mûben történteket és továbbítja

az atomenergiával, atomerõmû-
vel kapcsolatos híreket a közvé-
lemény felé. A nyilvánosság
fontos az erõmû számára, mert
nélkülözhetetlen a társadalmi
elfogadottság elérésében.

Kiss G. Péter budapesti, de kö-
zel húsz éve Paks az otthona.
Eredetileg fotósnak készült, de
ilyen szabad státusz nem volt, új-
ságíróként viszont lehetõséget
kapott. Nem bánta meg, hogy így
alakult, azóta is ûzi mindkét hi-
vatást, mondta pályájáról. Dol-
gozott üzemi lapnál, a Magyar
Távirati Irodánál, majd 1993-tól
hét éven át szerkesztette a Paksi
Hírnököt, és egy ideig az Atom-
erõmû címû lap vezetõje volt,
majd 1999-ben megalapította sa-
ját kommunikációs vállalkozá-
sát, a Paks-Press Hírügynöksé-
get, amelyet azóta is vezet. A
munkájáról szólva elmondta,
hogy egy újságíró mindig idõza-
varral küzd, annak érdekében,
hogy eleget tegyen a „gyorsan,
pontosan, hitelesen” elvárásnak.
Egy idõ után – mint ahogyan
esetében is – ez életformává vá-
lik, és természetes lesz. Ez a hi-

vatás – fogalmazott Kiss G. Péter
– sokfelé elviszi az embert, ren-
geteg találkozáshoz, élményhez
segíti hozzá. 

A paksi atomerõmûhöz fûzõdõ
viszonyáról a díjazott azt mond-
ta: „Bevallom, megszegtem a
pártatlanság alapkövetelményét,
de ez a pártosság annak szól,
hogy én õszintén hiszek abban,
hogy Pakson a paksiak jól csinál-
ják az atomerõmûvet. Én az ol-
vasókkal is ezt szerettem volna
tudatosítani, elhitetni… Dolgoz-
nak az ország, Paks, a családjuk
és saját maguk érdekében. Ha én
ezt tudom a munkámmal segíte-
ni, azt hiszem, jó ügyet szolgá-
lok.”                        Vida Tünde

Egy tisztes polgár, aki a hangjá-
val, mégis a legnagyobb csend-
ben teszi a dolgát, aki szinte ész-
revétlen, mégis nélkülözhetet-
len. Ezekkel a szavakkal hívták
színpadra Király Istvánt a márci-
us 15-ei városi ünnepségen, ahol
immár harmadízben adták át a
Tisztes Polgár kitüntetõ címet.
Király István rendkívül szerény
ember, amit az is alátámaszt,
hogy elhárította az újságírói kér-
déseket. Édesanyja elbeszélése
szerint mindig tisztelettudó,
szorgalmas, csendes gyerek volt.
A kecskeméti Piarista Gimnázi-
um, valamint a kántorképzõ el-
végzését követõen a nyolcvanas
évektõl teljesít szolgálatot a ka-
tolikus egyháznál. Õ az, aki a
legszebb és legnehezebb pillana-
tokban is jelen van a városlakók
életében, a keresztelõk, esküvõk
és temetések alkalmával.

A paksi kántor mellett idén
egy sokoldalú pedagógust díjaz-

tak: Hefner Erikát, aki még kis-
iskolásként, versmondóként kö-
tött barátságot a színpaddal, a
Blazsek Frigyes által vezetett
kultúrházban. Budapesten óvo-
dapedagógus, Pécsen népmûve-
lõ diplomát szerzett, majd elvé-
gezte a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetemen a mûve-
lõdési és felnõttképzési mene-
dzser egyetemi szakot, amit né-
hány éve egy tánc- és drámata-
nári diplomával is megtoldott. 
– Szegénylányként azt tanul-
tam, hogy csak szorgalommal és
tudással lehet kiemelkedni –
mondta Hefner Erika. Ez ösztö-
kélte arra, hogy négy diplomája
megszerzésén túl még különféle
tanfolyamok elvégzésével is
gyarapítsa tudását. Arról pedig,
hogy minek köszönhetõ a rend-
kívüli odaadás, ami munkáját
jellemzi, így fogalmazott: 
– Édesanyámtól azt tanultam,
hogy dolgozni nemcsak legjobb

tudásunk szerint kell, hanem
szívvel-lélekkel is. Ezt sikerült
továbbadni a fiaimnak, mert
mindhárman nagyon nagy lel-
kesedéssel teszik a dolgukat.
Hefner Erika nagyon szeren-
csésnek érzi magát, mert azt csi-
nálja, amit szeret. A munkája
egyben hobbija is, ami nagy ki-
váltság a mai világban. A kultu-
rális terület minden zegzugát is-
meri, hiszen fontos feladatokat
látott el 1988-tól a városi mûve-
lõdési központban, a Tolna Me-
gyei Önkormányzat Kulturális
Intézeténél, jelenleg pedig a
Magyar Mûvelõdési Intézet és
Képzõmûvészeti Lektorátusnál,
amelynek Dél-Dunántúli Regio-
nális Kulturális Koordinációs
Irodáját vezeti. Közismertté
mégis drámapedagógusként, a
színjátszás paksi „apostolaként”
vált. Évtizedek óta – hol intéz-
ményi keretek között, hol ön-
ként vállalt feladatként – szín-

játszó kört vezet. „A drámataní-
tás, a színjátszás élethelyzetek-
rõl szól, az élet játékáról szól,
ahol Hefner Erika a játékmester,
s nem csupán a vezetõje csapa-
tának, hanem társa, segítõje is a
gyerekeknek” – szólt a méltatás.
Hefner Erika színjátszó csoport-
jának manapság az ESZI ad ott-
hont, ahol egyébként 1996 óta
komplex mûvészeti oktatás ke-
retében tanít. Tanítványaival,
akik a városi ünnepség emlék-
mûsorában léptek fel, április vé-
gén a Helikoni Ünnepségekre
készülnek.

A Magyarok Világszövetsége
Paks város polgármesterének tá-
mogatásával két éve adta át elõ-
ször a Tisztes Polgár elismerést.
L. Németh Erzsébet, a szövet-
ség elnökhelyettese, Tolna me-
gyei szervezetének vezetõje azt
mondta, ezzel a címmel olyano-
kat szeretnének példaként állíta-
ni mások – fõként a fiatalok –
elé, akik csendben, nem kérked-
ve teszik a dolgukat, mások
hasznára.                         -vida-
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Megjelenik kéthetente, 4400 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. április 2.

Paksi Hírnök

Példateremtõ életpályák

Urántoll elismerés
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A Duna annak az európai ví-
zi útrendszernek a része,
mely Rotterdamtól a Fekete-
tengerig közel 3500 kilomé-
ter hosszúságú. A magyaror-
szági szakaszon az elõzetes
vizsgálatok szerint 30-33 ne-
hezen járható hely van, en-
nek rendbetétele kiemelt fon-
tosságú.

A Duna hajózhatóságával kap-
csolatban tartott közmeghall-

gatást a napokban Pakson a
Dél-Dunántúli Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõ-
ség. A fórumra az érintett üze-
mek, civil szervezetek, és a he-
lyi felügyelõség szakembereit
várták. A paksi rész az atom-
erõmû miatt különleges jelen-
tõséggel bír, ugyanis az úgyne-
vezett Barákai gázló egyenle-
tes vízhozama az üzem vízki-
vételéért felelõs. – Az atom-
erõmûvel kapcsolatban külön

vizsgáljuk egy hatástanul-
mányban, hogy a folyam ha-
józhatóvá tétele közben a mun-
kálatok mennyiben befolyásol-
ják az üzem hûtõvízkörének
vízutánpótlását – fogalmazott
Torma Zoltán, a vízügyi fel-
ügyelõség osztályvezetõje. 

A nehéz hajózhatóság és az
alacsony vízállás is hozzájá-
rult, hogy januárban hajóba-
leset történt a régióban: egy 9
bárkából álló tolóhajó ütközött

a dunaföldvári hídnak. A Du-
nán jelenleg 18 helyen széles-
ségi, 13 helyen pedig mélységi
korlátozás van életben. Többek
között vízbenyúló sarkantyúk-
kal, kotrással igyekeznek úgy
alakítani a medret, hogy az jár-
ható legyen. A Duna hajózha-
tósága azért is fontos, mert
Magyarország vízi útjain a
rendszeres hajómerülési korlá-
tozások miatt a rendelkezésre
álló hajótér 60-70 százaléka
használható ki, szemben a 80-
90 százalékos uniós átlaggal.
Emiatt sok szállító elkerüli a
folyót, pedig a Duna a jelenle-
gi forgalom tízszeresét is elbír-
ná, akár a hajók számának,
akár a szállított áru mennyisé-
gének vonatkozásában. Uniós
cél a Duna hajózhatóságának
javítása, az ezt célzó szabályo-
zási feladatokkal legkésõbb
2014-ig végezniük kell a szak-
embereknek.       Faller Gábor

Hajózni muszáj

– Ami jelenleg itt van, az a
hetvenes évek konzerválása –
fogalmazott õsszel Barnabás
István, a körzet képviselõje a
Barátság út–Szabó Erzsébet
utca által határolt tömbbelsõ
munkaterület-átadásán. Azóta
már rá sem lehet ismerni a
térre, amelynek felújítása a
célegyenesbe érkezett. A DC
Dunakom Kft. még tavaly év
végén kezdte meg a tervek ki-
vitelezését, amellyel a kedve-
zõtlen idõjárás miatt decem-
ber közepén egy idõre le kel-
lett állni, a parkosítás befeje-
zése elé pedig a márciusi ha-
vazás gördített akadályt. A
munkálatoknak része volt a
víz-, szennyvíz-gerincvezeték
cseréje, a csapadékvíz-elve-
zetés kiépítése, térkövezés,
lépcsõk építése, a parkolók
felújítása, megújult a játszótér
és öntözõrendszert építettek
ki. Az építõmesteri munkák-
kal és a durva tereprendezés-
sel teljes egészében elkészül-
tek. Amint engedi az idõjárás,
elvégzik a finom tereprende-
zési munkákat, a füvesítést,

valamint további fák ülteté-
sét, illetve a megnövelt terü-
letû játszótéren finom sódert
terítenek – összegzett Puskás
János. A DC Dunakom Kft.
mûszaki vezetõje lapunk ér-
deklõdésére elmondta: most,
hogy túl vannak az építkezés-
sel együtt járó kellemetlensé-
geken, mint például az átme-

neti vízhiány és zaj, valamint
látszik, milyen szép, rende-
zett és nyitott lett a tömbbel-
sõ, egyre több pozitív vissza-
jelzést kapnak a lakosságtól.
Az érintett területet önerõs
önkormányzati beruházással
újították fel, hetvenmillió fo-
rintból. 

Kohl Gyöngyi

Kiköltöznek a hetvenes évek
Április 15-ig még lehet jelent-
kezni arra a komplex akadály-
mentesítési pályázatra, melyet
Baranya, Bács-Kiskun, Pest és
Tolna megye hatvan települése
számára hirdetett a Duna-Me-
csek Alapítvány. Az önkormány-
zatok, társulások, intézmények,
civil és gazdálkodó szervezetek
számára kiírt pályázat forrását
korábban maga az alapítvány is
pályázat útján nyerte a Norvég
Alaptól. Célja, hogy minél több
település mondhassa el magáról,
hogy fogyatékkal élõ polgárai
számára is képes biztosítani az
esélyegyenlõséget. A Paksi
Atomerõmû Zrt. által létrehozott
Duna-Mecsek Alapítvány a nuk-
leáris létesítmények környezeté-
ben (Paks, Kalocsa, Bátaapáti,
Boda, Püspökszilágy vonzás-
körzetében) támogatja a térség-
és gazdaságfejlesztést. Tavaly
több mint 635 millió forint tá-
mogatást nyújtott, mely közve-
tetten 6 milliárd forint fejlesztést
generált és 62 új munkahely te-
remtéséhez járult hozzá.       -kg-

Még lehet
pályázni
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Minden eddiginél magasabb
költségvetésrõl döntött márci-
usi ülésén a paksi képviselõ-
testület, tízmilliárdot meghala-
dó összegbõl gazdálkodik idén
Paks. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan egyensúlyban vannak
a bevételek és a kiadások, fej-
lesztésre több mint kétmilliárd
forintot fordíthat a város. 

Közel 10,4 milliárd forint
2010-ben a város költségveté-
sének fõösszege. A bevételek
várhatóan 16 százalékkal nõ-
nek annak ellenére, hogy közel
27,7 százalékkal kevesebb
központi támogatásra számít-
hat a város. A bevételi oldalon
jelentõs tétel a mintegy 4,5
milliárdos helyi adóbevétel, a
tavalyról áthozott pénzmarad-
vány 2,7 milliárdnyi. A város
költségvetésében fejlesztésre
2,3 milliárd, intézményfenntar-
tásra 3,6 milliárd forint áll ren-
delkezésre, egymilliárdot meg-
haladó összeg jut városüzemel-
tetésre, és 1,4 milliárd a szoci-
ális kiadásokra és a civil szer-
vezetek, egyházak és egyéb
szervezetek támogatására. 

– Biztonságosan végrehajtha-
tó költségvetést fogadott el
gyakorlatilag vita nélkül a kép-
viselõ-testület. Különlegessé-
ge, hogy az önkormányzat ed-
digi történetének legnagyobb
fejlesztési összegét szerepeltet-
jük 2,3 milliárd forinttal a fej-
lesztési oldalon. Ebbõl jut a pa-
nel-, valamint hagyományos
szerkezetû lakások felújításá-
nak támogatására, útépítésre,
az utóbbi évek legnagyobb je-
lentõségû útfelújítására: a Dó-
zsa György út rekonstrukciójá-
ra, sok kisebb intézmény és a
közvilágítás korszerûsítésére,
de a külterületeken is rendkí-
vül sok praktikus beruházásra
– mondta el értékelésében Haj-
dú János. Paks polgármestere
hozzátette: a csökkenõ állami
támogatások ellenére 2010-ben
is biztosítani tudják a szokásos

támogatásokat a civil szerveze-
tek és egyházak részére, vala-
mint a sport területére is. – A
csökkenõ állami juttatásokat 

továbbra is 

ellensúlyozni tudjuk 

a szociális ellátásokkal. Itt fo-
lyamatosan hozzáigazítjuk a
támogatási korlátot a valós
helyzethez, ugyanis a nyugdíj-
minimum immár harmadik éve
nem változik, és mivel bizo-
nyos ellátások ennek két- vagy
háromszorosához kötõdnek,
mint egy fõre esõ jövedelem-
hez, egyre többen estek ki az
ellátásokból. Paksnak nem
csak a város üzemeltetése, az
utcakép rendben tartása, a par-
kok gondozása és a fejleszté-
sek megvalósítása a feladata,
kiemelt célja, hogy segítse az
itt élõ elesetteket – emelte ki a
polgármester. 

– A költségvetés egyik nagy
erénye, hogy a város teljes la-
kosságát érintik a kisebb-na-
gyobb jelentõségû fejlesztések,
így mindenki megtalálhatja ben-
ne a számára kedvezõt – véle-
ményezte az idei rendeletet
Bagdy László, a Polgári Össze-
fogás frakció vezetõje. Közel 80
soron tárgyalja a költségvetés a
fejlesztési célú beruházásokat,
nagy jelentõséggel bír, hogy az
intézmények magas színvonalú
mûködtetésére is garanciát ad a

büdzsé. A beruházások között
szerepel a Szabó Erzsébet és az
Újtemplom utcák közötti tömb-
belsõ rekonstrukciójára elkülö-
nített 63 millió forint, 38 millió
a Cseresznyési út felújításának
folytatására. 8 millió forintot
különítettek el parkolóbõvítésre
a Barátság úti rendelõ mögötti
területen és 100 millió forintot a
Kurcz György utca második
szakaszának korszerûsítésére.
Emellett több rossz állapotú út,
így a Hattyú, a Kornis, a Hunya-
di és a Ságvári utcák tervezésé-
re is biztosítottak a források a
költségvetésben, csakúgy, mint
az Öreghegy utca folytatásának
terveire. Bagdy László kiemelte
a külsõ városrészekre tervezett
beruházások közül a gyapai jár-
daépítést, valamint a csámpai
buszmegálló létesítését. 

Országos szinten is 

példaértékû, 

hogy egyhangú szavazással fo-
gadta el a képviselõ-testület a
város idei költségvetését. Kö-
szönhetõ ez annak, hogy Pakson
a városért végzett munka a fon-
tos minden képviselõ számára,
nem a párthovatartozás – érté-
kelte az ülést Szinger Ferenc. A
Paksi Lokálpatrióták Egyesüle-
tének képviselõje elmondta,
hogy két területen szerettek vol-
na még idén eredményt elérni,
az egyik a vácikai kutyamen-
hely ügye. Új telep kialakítására

a költségvetésben 5 millió forin-
tot különített el a képviselõ-tes-
tület, de mint azt Szinger Fe-
renctõl megtudtuk: polgármes-
teri ígéretet kaptak arra, hogy
amint megoldást talál az önkor-
mányzat az engedély nélkül mû-
ködõ menhely problémájára, az
általános tartalékok terhére biz-
tosítja a további szükséges for-
rásokat. Az egyesület másik ter-
ve, a Duna-part korszerûsítése
az Erzsébet szálló és a Korzó
közötti szakaszon, valószínûleg
jövõre, a Dunakömlõdig terve-
zett kerékpárút megépítésének
keretében valósul meg.

– Jól átgondolt költségvetés
jellemzi évek óta Paksot –
mondta el az MSZP-SZDSZ
frakció vezetõje. Faller Dezsõ
kiemelte, hogy 2010-ben is úgy
tudják mûködtetni a várost,
hogy a 20 ezer ember jó környe-
zetben élhet, jól érezheti magát
lakóhelyén. A beruházások kö-
zül a fõutca rekonstrukciója
mellett az új szennyvíztisztító
telep és a hulladékgazdálkodási
rendszer tervezésének folytatá-
sára hívta fel a figyelmet. 

Mindkét beruházás

elkerülhetetlen 

a városban, és európai uniós for-
rásokból épülhetnek meg, ha a
második fordulóban is nyertes
pályázóként szerepel Paks. Idén
a tervezés és a beruházások elõ-
készítése áll feladatként az ön-
kormányzat elõtt. 

A gyógyfürdõ építésének ter-
vezése is jó úton halad, mondta
el a frakcióvezetõ, mert látszik,
hogy bár önerõbõl folytatódik a
beruházás elõkészítése, meg-
hagyják annak lehetõségét,
hogy pályázat megjelenésével
külsõ tõkét tudjanak bevonni. 
– Az utánunk következõ önkor-
mányzatnak képviselõ-testüle-
tünk egy olyan tarisznyát ha-
gyott, amivel lehet gazdálkodni,
és amivel tovább lehet folytatni
a város fejlesztését – tudtuk meg
Faller Dezsõtõl. 

Dallos Szilvia
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Választás 2010

„Harmóniában a környe-
zettel.” Ezt a címet adta
választókerületi program-
jának Horváth Zsolt, az
MSZP Tolna megye 2. szá-
mú választókerületi or-
szággyûlési képviselõjelölt-
je. A program sokak véle-
ményét tükrözi, és a térség
fejlõdésének folytatását
ígéri, hangzott el a közel-
múltban tartott sajtótájé-
koztatón. 

„Változnia kell az országnak, a
politikának és nekünk ma-
gunknak is változnunk kell. Az
emberek itthon és a világban
nagyobb biztonságot, rendet,
kiszámítható jövõt akarnak.” –
írja programjában Horváth
Zsolt, az MSZP országgyûlési
képviselõjelöltje. A magyar
gazdaság fejlõdésének elen-
gedhetetlen feltétele a munka-
helyteremtés. Paks és térségé-
nek ez a lehetõség adott az
atomerõmû bõvítésével,
amelynek elõkészítéséhez a
Parlament elvi hozzájárulását
adta. Az MSZP szándéka, hogy
az atomerõmû tartós állami tu-
lajdonban maradjon, a beruhá-
zás, illetve üzemeltetés során a
beszállítók 30-40 százalékának
hazai vállalkozásnak kell len-
nie – emelte ki Horváth Zsolt.
A jelölt elmondta, új eszközök-
kel lehetõséget kell biztosítani
a munkára a képzetlen, ala-

csony iskolázottságú emberek-
nek is, folytatni kell az „Út a
munkához” programot, a mun-
kaerõt és a földet nagyobb
arányban kell felhasználni, a
vidék munkahelymegtartó ere-
jét növelni kell, amelyhez vi-
dékfejlesztési programra van
szükség. Emelni kell a hazai, jó
minõségû élelmiszerek arányát,
ezzel összefüggésben szorgal-
mazzák a feldolgozóipar újra-
élesztését a térségben, illetve
olyan üzemek telepítését, ame-
lyek a helyi mezõgazdaságban
termelt nyersanyagot tudják
hasznosítani, mint például a
Dunaföldváron megvalósuló
bioetanol üzem a kukoricát. Az
oktatásról szólva kiemelte,
hogy a szakképzési és felnõtt-
képzési rendszert a munkaerõ-
piac igényeihez igazítva fej-
lesztik, különös tekintettel a
hiányszakmákra. A választóke-
rületi programban az egészség-

ügy is szerepel. Ezen a terüle-
ten a megkezdett modernizáció
folytatását, a térség fekvõbe-
teg-ellátásának egy részét ki-
váltó paksi egynapos sebészet
bõvítését emelte ki Horváth
Zsolt. A kampányról Faller De-
zsõ, az MSZP Választókerületi
Társulásának elnöke tájékozta-
tott. Elmondta, hogy több is-
mert politikus érkezik a válasz-
tókerületbe, Varga Zoltán ön-
kormányzati miniszter Faddra,
Gráf József, az agrártárca ve-
zetõje Dunaföldvárra, illetve
Oszkó Péter pénzügyminiszter
április hatodikán Paksra. Élnek
a helyi média adta lehetõsé-
gekkel, bár mérsékelt mérték-
ben, de megjelennek plakátok-
kal és szóróanyagokkal. A
hangsúlyt a személyes beszél-
getésekre, találkozásokra he-
lyezik, így Horváth Zsolt a vá-
lasztókerület minden települé-
sére ellátogat.                 -kgy-

Állami kézben tartanák az atomerõmûvet

Húsz éve van demokrácia,
minden gyerekbetegségével
együtt, nem kívánjuk tartósíta-
ni a jelenlegi állapotot. Vállalni
kell az áldozatot és változtatni
kell, hogy az ország kimász-
hasson abból a helyzetbõl,
amelybe a felkészületlen, pök-
hendi és korrupt politikusok
vitték hazánkat – mondta el
Bokros Lajos, az MDF-SZDSZ
összefogás miniszterelnök-je-
löltje paksi látogatásán.

– Az elmúlt nyolc évben a
mindenkori kormányok olyan
gazdaságpolitikát folytattak,
amely jelentõsen legyengítette
a magyar gazdaság szerveze-
tét, ezért beteg állapotban ért
bennünket a világválság, így a
visszaesés is nagyobb, mint
más országokban – értékelte
Magyarország helyzetét
Bokros Lajos, majd hozzátet-
te: az embereknek világosan
kell látniuk, hogy nem lehet
ebben az országban hét száza-
lékos gazdasági visszaesés
után egy év alatt kánaánt vará-
zsolni. Nagyon világosan meg
kell mondani a magyar társa-
dalomnak, hangsúlyozta a mi-
niszterelnök-jelölt, hogy miért
jutottunk ilyen helyzetbe és a
hibákat nem folytatni, hanem
reformok tömegével korrigál-
ni kell. 

A feladatokról szólva el-
mondta: a szigorú költségve-

tési gazdálkodást nem lehet
feladni, nem növekedhet a
költségvetési hiány és az ál-
lamadósság, ezek csökkenté-
sére van szükség, ami nehéz
akkor, amikor gazdasági visz-
szaesés van. Bokros Lajos he-
lyi vállalkozókkal találkozott
Pakson, és tájékozódott a tér-
ség gazdasági helyzetérõl. A
politikus szerint az államház-
tartás reformjára, a korrupció
megszüntetésére van szükség,
hiszen a vállalkozói rétegnek
csak így lesz lehetõsége ön-
erõbõl és önérdekbõl olyan
munkahelyeket létrehozni,
amelyek a tartós fellendülés
alapját képezhetik. Rengeteg
lehetõsége van ennek az or-
szágnak a fejlõdésre, a kulcs-
kérdés a munkahelyteremtés,
amelyhez elengedhetetlen az
oktatási rendszer reformja, a
szakképzés erõsítése – mond-
ta el a politikus. Véleménye

szerint a magyar szakmunkás-
képzés szétesett, ezt újjá kell
építeni, hiszen, tette hozzá,
nem igazán az egyetemek és a
fõiskolák diplomás tömegeire
van szüksége most az ország-
nak, hanem a jólképzett, két-
kezi szakmunkásokra, akik
hajlandóak és képesek elhe-
lyezkedni a piaci szférában. 

– Az MDF-é az egyetlen
olyan hiteles program, amely
nem a délibábos ígéretekre
épül. Olyan tartós megoldáso-
kat javaslunk, amelyek nem
felelõtlen ígéreteket és a jövõ
elzálogosítását jelentik újra,
hanem õszintén megmondjuk
a magyar társadalomnak,
hogy sokkal többet és hatéko-
nyabban kell dolgozni annak
érdekében, hogy a gyermeke-
ink és unokáink meglássák a
felzárkózás végeredményét –
vázolta Bokros Lajos.  

Dallos Sz.

Meg kell szüntetni a korrupciót
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Választás 2010

A Jobbik Magyarországért
Mozgalom alelnöke szerint a
mezõgazdaság terén a termelés
fokozásával és piacteremtéssel,
emellett mezõgazdasági gép-
gyártó üzemek létesítésével le-
het eredményt elérni, s jelentõs
számú munkahelyet teremtene,
ha a magyar találmányokat
Magyarországon hasznosíta-
nák. A turizmus területén egy-
részt a Duna régió fejlesztésé-
vel, másrészt a körzetünkben
meglévõ, nem elhanyagolható
nagyságú termál- és ivóvíz
készletek kiaknázásával és
hasznosításával, például gyógy-

fürdõk építésével érhetõ el gaz-
dasági fellendülés. Példaként
említette az európai parlamenti
képviselõ, hogy szélerõmûvek
összeszerelõ csarnoka vagy ép-
pen geotermikus erõmûveket
gyártó üzem mûködhetne a tér-
ségben. – Nem fogunk mûködõ
gyárakat, üzemeket, erõmûve-
ket bezárni, támogatjuk az
atomerõmû bõvítését is, ugyan-
akkor elsõsorban a megújuló
energiaforrások hasznosítását
helyezzük elõnybe, hiszen sok-
kal több munkahelyet tudnak
biztosítani – mondta el az alel-
nök. Szegedi Csanád a párt cél-

jairól szólva kiemelte: a válasz-
tásokon nyerni szeretnének,
mint minden párt, de a legfon-
tosabb, hogy Radikális változás
címû programjuk minden pont-
ját meg tudják valósítani a ma-
gyar gazdaság javára. – A Fi-
desszel nem vagyunk hajlandó-
ak koalíciót kötni, mert ame-
lyik párt eddig így tett, azt a Fi-
desz bedarálta. A Jobbik nem
kíván arra a sorsra jutni, mint
akár a MIÉP vagy a Kisgazda-

párt jutott. Mozgalmunk telje-
sen más értékrendet képvisel,
programunkat egyedül kíván-
junk végigvinni. Ez nem azt je-
lenti, hogy a Fidesz munkáját
lépten-nyomon gátolni kíván-
juk. Ha olyan törvényjavaslatot
nyújtanak be, amely a mi érték-
rendünket is képviseli, akkor
meg fogjuk szavazni – mondta
el Szegedi Csanád. 

A paksi programismertetõ
rendezvényen Horváth Zoltán
országgyûlési képviselõjelölt
egyebek mellett a kampány-
idõszak tapasztalatairól be-
szélt. Elmondta: nagyon sok
településre eljutottak, rendez-
vényeiket nagy érdeklõdés kí-
séri, a választópolgárok kí-
váncsiak a párt programjára.
Legközelebb Katona Béla, a
Jobbik Magyarországért Moz-
galom külügyi kabinetjének
vezetõje látogat Paksra, már-
cius 27-én.                      -dal-

Több mint 50 ezer ajánlószel-
vényt gyûjtöttek Tolna megyé-
ben a Fidesz-KDNP országgyû-
lési képviselõjelöltjei, számol-
tak be nemrégiben Dombóvá-
ron. A helyszín nem volt vélet-
len, mivel ez az egyetlen az öt
választókörzet közül, melyben a
legutóbbi két választást követõ-
en a szocialisták ünnepelhettek.
Tóth Ferenc elmondta, a hátra-
lévõ egy hónapban kezdõdik az
igazi kampány, így a 2. számú
választókerületben is számos
programot szerveznek, Paksra
látogat a tervek szerint Pokorni
Zoltán, a Fidesz alelnöke is. 
– Tanultunk 2002 és 2006 hibá-
iból, az utolsó pillanatig dolgoz-
ni kell – tette hozzá a Fidesz-
KDNP jelöltje. – Ha rajtam mú-
lik, nem lesz hangos pengevál-
tás, nem kívánok belemenni ko-
molytalan dolgokba, egymás
sárdobálásába, ez nem az én stí-
lusom. Úgy veszem észre, hogy

az ellenfelek is hasonlóan gon-
dolkodnak. Így tisztességes,
korrekt, egymást nem bántó,
higgadt kampányt követõen de-
rül majd ki április 11-én, hogy
ki lesz az országgyûlési képvi-
selõ – értékelt Tóth Ferenc. 

Március közepén dr.
Hoffmann Rózsa, a KDNP or-
szággyûlési képviselõje, Újjá-
építés – iskolával, iskolában!
címmel tartott elõadást Pakson.
Mint mondta, milliárdok ván-
doroltak olyan helyekre, ahova
nem kellett volna (lásd BKV
botrányok), ahol pedig nagy
szükség lett volna pénzre, oda
nem jutott. Ilyen az orvoskép-
zés, pedagógusképzés, illetve
az egész oktatásügy. Több té-
mát is érintett, közte a kisdiá-
kok évismétlését. Ez nem egy
büntetõakció, mint ahogy beál-
lítják azok, akik eltörölték,
mondta, hanem egy szükség-
szerû, szakmai döntés. Hiszen

aki elsõ-második osztályban
képtelen volt megtanulni az
írás-olvasás, számolás alaptu-
dását, annak érdekét is szolgál-
ja, hogy megismételje az évet.
Meg kell tenni, hogy a tudás
szakmai színvonala emelkedjék
és még egy fontos ok miatt:
érezzék a gyerekek, hogy köte-
lességük van, amit teljesíteniük
kell. – Egymillió új munkahe-
lyet szeretnénk létesíteni, hogy
talpra álljon a gazdaság, de csak
szorgalmas munkára épülhet fel
az ország. Meg kell tanulni dol-
gozni, és ezt iskolás korban kell
elkezdeni – taglalta. 

Tóth Ferenc elmondta, az el-
múlt nyolc évben számos kistele-
pülésen szûnt meg a felsõ tago-
zatos oktatás, melyet minden-
képp meg kell állítani, valamint
az egy gyermekre esõ állami nor-
matívát is minimum a 1998-
2002-es szintre kell emelni. A
közeljövõ legnagyobb feladata

azonban a megfelelõ szakmun-
kásképzés lesz a paksi régióban.
– Hamarosan épül az atomerõmû
ötös és hatos blokkja. A legna-
gyobb gondunk az lesz, hogy
nem találunk majd megfelelõ
szakembereket az építkezéshez.
A 24. órában vagyunk, neki kell
álljunk ács-állványozókat, vas-
betonszerelõket és hegesztõket
képezni, mert enélkül nem tu-
dunk atomerõmûvet építeni –
taglalta. 

A Fidesz helyi programjairól
bõvebben a www.paks.fidesz.hu
honlapon olvashatnak. -efgé-

Szorgalmas munkára épülhet az ország

Az atomerõmû bõvítése mellett a mezõgazdasági termelés foko-
zása, a turizmus fellendítése, a termál- és ivóvízkincs kiaknázá-
sa és a gépgyártó, illetve összeszerelõ üzemek építése jelenthet
gazdasági fejlõdést Paks és térsége számára – mondta el Szege-
di Csanád, a Jobbik Magyarországért Mozgalom alelnöke a
párt paksi fórumán. Az európai parlamenti képviselõ kihang-
súlyozta: a Jobbik nem köt koalíciót a Fidesszel, egyedül kíván-
ják megvalósítani Radikális változás címû programjukat. 

Nem köt koalíciót a Jobbik
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március 22. hétfõ
PAKS

március 23. kedd
PAKS

március 24. szerda
PAKS

március 25. csütörtök
PAKS

március 26. péntek
PAKS

Árok u. 
Árvíz u.

Báthory u.
Csónak u.

Dankó P. u.
Duna u.
Duna sor

Gábor Á. u.
Halász u.
Hattyú u.

Hegyhát u.
Klapka Gy. u.
Kodály Z. u.

Kosár u.
Síksor. u.

Kossuth L. u.

Kölesdi út
Síp u.

Szabó E. u.
Széchenyi tér
Szent I. tér
Szent J. u.

Táncsics M.u.
Vásár u.
Vasút u.

Villany u.
Zalka Máté u.

Domb u. 
(Tolnai u.-tól

Kishegyi u.-ig)
Dózsa Gy. u.

Tolnai u.
Újtemplom u.
Vörösmarty u.

Ady E. u.
Alkotmány u.
Alkotók útja

Alpári u.
Április 4. u.

Babits u.
Barátság u.
Bercsényi u.
Bocskai u.

Gyár u.
Hársfa u.

Hõsök tere
Jedlik Á. u.

Zápor u.
Kandó K. u.
Katona J. u.
Kisfaludy u.
Kishegyi u.
Kölcsey u.
Liget u.
Nádor u.
Nyárfa u.

Puskás T. u.
Rajk L. u.

Ságvári u.
Vadász u.

Vak Bottyán u.
Neumann.u.

Domb u. 
(Kishegyi u.-tõl

Pollackig)
Kurcz Gy. 

(Kishegyi u.-tõl
Pollackig)

Pollack M. u. 
(Építõk útjától

lefelé)

Akác u.
Dobó I. u.

Eötvös S. u.
Ezredvég u.

Fecske u.
Fehérvári u.
Györkönyi u.

Hajnal u.
Híd u.

Hunyadi u.
Ifjúság u.

Kápolna u.
Kert u.

Keskeny u.
Mezõ u.
Õsz u.

Pacsirta u.
Pál u.

Völgy u.
Péter u.

Pollack u. 36-46. 
Rákóczi u.
Rosthy u.
Rózsa u.

Sárgödör tér
Sebestyén u.

Sport u.
Temetõ u.

Vásárhelyi u.
Kinizsi u.
Kornis u.

Kurcsatov u.
Lánc u.
Zöldfa u.
Zrínyi u.

Zsíros köz 
Váczi M. u.

Mátyás k. u.
Domb u.

(Pollacktól a
Györkönyi útig)

Kurcz Gy.
(Pollacktól a

Györkönyi útig)
Toldi u.         

Dr. Novák u.     
Kereszt u.

Ida u.

Attila u.
Bajcsy Zs. u.

Sas u.
Bem u.

Csendes u.
Damjanich u.

Építõk u.
Imre u.

Jámbor P. u.
József A. u.

Takács Gy. u.
Gesztenyés u.
Templom u.

Kalap u.
Laktanya u. 

Liliom u.
Május 1.u. 
Mária u.
Retek u.

Szedres u.
Szérûs u.

Szív u.
Virág u. 

BIRITÓ 
CSÁMPA

ÜRGEMEZÕ

Anna u.
Arany J. u.
G. Kilátó
Árnyas u.
Bástya u.

Csonkaköz
Deák F. u.
Erkel F. u.
Fenyves u.

Gárdonyi u.
Haladás u.
Hegyalja u.

Jókai u.
Kálvária u.
Kömlõdi u.
Könyök u.

Munkácsy u.
Nyár u.

Öreghegy u.
Pákolicz u.

Petõfi u.
Rókus u.

Szõlõhegy u.
Tavasz u.

Tölgyfa u. 
Üstökös u.

Vasköz
Dunaföldvári u.
Hidegvölgyi u.
Szentháromság

tér 
Wiedemann u.

március 29. hétfõ
DUNAKÖMLÕD

Árpád u.
Bartók u.
Béke u. 

Csokonai u.
Hegy u.

Radnóti u.
Sánchegy u.

március 30. kedd
CSERESZNYÉS,

GYAPA

Cseresznyés
Gyapa

LOMTALANÍTÁSI  AKCIÓ
2010. március 22-tõl 30-ig

FIGYELEM!

A lomtalanítás ideje alatt a hulladékudvar hétfõn (március 22-én és
március 29-én) is nyitva tart 800-1800 óráig! Helye: Kölesdi út (elkerülõ út
mentén). Nyitva tartás:

április 1–szeptember 30:
kedd–péntek: 10–18
szombat: 8–14
vasárnap, hétfõ: zárva

október 1–március 31.
kedd–péntek: 8–16
szombat: 8–14
vasárnap, hétfõ: zárva

A felesleges limlomot az elszállítás napján reggel hat óráig kérjük kihelyezni.  Építési törmeléket, salakot, trágyát, veszélyes és
elektronikai hulladékot nem áll módunkban elszállítani! A veszélyes hulladékot a hulladékudvarban kérjük leadni!
A gépi rakodás biztosítása érdekében kérjük, hogy ne közvetlenül villanyoszlop, fa mellé, illetve vezetékek alá tegyék ki a
lomot.

A lomtalanítás ideje alatt a lakótelepen "LOMTALANÍTÁS" felirattal ellátott, üres konténereket helyezünk ki, amelyekbe kérjük
a lomot elhelyezni. (A járattervben aláhúzott utcákban.)
A késve kirakott limlomot nem tudjuk elszállítani!

Kérjük a lakosság szíves segítségét a lomtalanítást követõen, a közterület tisztaságának helyre állításában.

DC Dunakom Kft.



Havonta egyszer összegyûjtik az elekt-
ronikai hulladékot a DC Dunakom Kft.
munkatársai Pakson. A háztartásokban
feleslegessé váló vagy selejt elektromos
berendezéseket telefonos igénylést kö-
vetõen, ingyen szállítják el a hulladék-
udvarba. 

Minden hónap második szerdáján gyûjti
össze az elektronikai hulladékot a DC
Dunakom Kft. A térítésmentes szolgálta-
tást a 75/310-411-es telefonszámon a
Dunakom ügyfélszolgálatán kérhetik. A
név, a cím és a telefonszám megadását
követõen regisztrálják az igénylést. 

– Egy-egy alkalommal 3-600 kg közötti
elektronikai hulladékot gyûjtünk össze,
tavaly közel 5 tonnát a járatunk szállított
be a hulladékudvarba – tájékoztatott
Veiczi Veronika, a DC Dunakom Kft.
környezetvédelmi referense. A hulladék-
udvar a lakosság számára fenntartott
szolgáltatás. Az elektronikai mellett bár-
milyen lom- és veszélyes hulladékot át-
vesznek itt. Így akkumulátort, szárazele-
met, festéket és gyógyszert vagy akár
üveg-, mûanyag és papírhulladékot is ki-
szállíthatnak az elkerülõ út mentén lévõ,
Dunakom telephelye melletti átvevõbe,
keddtõl péntekig 8 és 16 óra között. A
nyitva tartás április elsejétõl megválto-
zik: a hulladékudvar 10 és 18 óra között
lesz nyitva.                                     -dal-
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A szemétszállítás egészen ad-
dig, míg rendben történik, a
„láthatatlan” feladatok közé
tartozik – természetesnek vesz-
szük, hogy a DC Dunakom
Kft. hétrõl hétre megszabadít a
hulladéktól. A törvényi elõírá-
sok és az egyre speciálisabbá
váló hulladékok azonban (gon-
doljunk csak a veszélyes ele-
mekre, elektromos és egyéb
szemétre) újabb és újabb kihí-
vás elé állítják a települések
önkormányzatait. A város elõtt
álló feladat kapcsán Hoffmann
Zoltánnét, a polgármesteri hi-
vatal mûszaki osztályának
munkatársát, a projekt egyik
koordinátorát kérdeztük. 

Mit jelent az, hogy rövidesen
betelik a paksi szeméttelep?

Ha valaki járt már a szemétte-
lepen láthatta, hogy hatalmas

területen gyûlik a hulladék,
amit gépekkel tömörítenek
össze. Ez azonban nem csupán
a csupasz földfelszínen raktá-
rozódik: lebetonozott, vízzáró
réteggel ellátott medencében
gyûlik a szemét, aminek van
tehát egy „talapzata”, amely
megszab egy bizonyos magas-
ságot, ameddig a föld fölé ma-
gasodhat a halom. A beérkezõ
mennyiség alapján készült szá-
mítások szerint rövidesen el-
érik a végsõ magasságot. Ha ez
megtörténik, akkor a telepet
rekultiválják, azaz földdel bo-
rítva és füvesítve adják vissza
a természetnek. Egyébként a
paksi lerakó egyike az ország-
ban annak a néhány tucatnyi-
nak, amely megfelel azon elõ-
írásoknak, hogy innét nem szi-
vároghat a földbe káros anyag.

Miért nem elegendõ, ha újabb
szeméttelep építenek? 

Egyrészt maga a medence ki-
alakítása is igen költséges be-
ruházás lenne, másrészt ez ma
már önmagában nem elegendõ:
az új hulladékgazdálkodási tör-
vény jóval szigorúbb hulladék-
kezelést, tárolást ír elõ. A cél,
hogy minél kevesebb szemét
kerüljön a biztonságosan kiala-
kított végsõ tárolóba. Ezt csak

úgy lehet elérni, hogy a beér-
kezõ hulladékot tovább szelek-
tálják: az éghetõ papírszalvétá-
tól a komposztba való almahé-
jon át az újrahasznosítható
konzervdobozig. Ehhez gépek,
emberek kellenek, egy olyan
eszközpark és infrastrukturális
háttér, ami képes az elõírások-
nak megfelelõen szállítani és
kezelni a hulladékot. Ezt takar-
ja a hulladékgazdálkodási
rendszer. 

Miért társult Paks hat környe-
zõ településsel, hogy létrehoz-
za a hulladékgazdálkodási
rendszert? 

Mert önmagában egyetlen tele-
pülés sem képes gazdaságosan
mûködtetni és fenntartani egy
ilyen rendszert, s a törvényi
elõírások sem teszik ezt lehetõ-
vé: mindenkinek társulni kell
valahová. (Az Európai Unió
csak így látja biztosítottnak,
hogy megfelelõen ártalmatla-
nítják a hulladékot: elszórtan,
sok helyen ezt nem lehet meg-
valósítani.) Paks többedmagá-
val, egyéb más, megyehatáron
túli regionális társulásban peri-
fériára szorult: sem fejleszté-
sek nem valósultak volna meg
itt, s egy bizonyos távolságon
túl a szemétszállítás sem kifi-

zetõdõ, tehát nem is érdemes –
vagy pedig nem is lehet – csat-
lakozni. Egyéb lehetõség nem
lévén a város – felvállalva kör-
zetközponti szerepét – egy tér-
ségi hulladékgazdálkodási
rendszer kiépítésén munkálko-
dik hat másik településsel
együtt, hogy eleget tegyen a
jogszabályoknak. Ahhoz, hogy
gazdaságosan mûködhessen a
rendszer, legalább 30 ezer em-
ber szemetét kell együtt kezel-
ni. Sokévnyi elõkészület után
paksi központtal és Bölcske,
Madocsa, Gerjen, Nagydorog,
Györköny és Pusztahencse
összefogásával létrejött egy
társulás. 

Mibe kerül mindez és milyen
út vezet a megvalósulásig? 

Több mint másfél milliárd fo-
rintos beruházásról van szó.
Ehhez uniós támogatásra pá-
lyázik a társulás. A pályázat
kétfordulós, az elsõn sikere-
sen túljutottunk. Nettó 61 mil-
lió forintot nyertünk az elõké-
születekre: tervezésre, hatás-
tanulmányokra, engedélyek
beszerzésére. Ha a második
fordulón is sikerrel szerepe-
lünk, 85 százalék uniós támo-
gatással épülhet meg a hét te-
lepülést érintõ hulladékgaz-
dálkodási rendszer. Mivel kö-
telezõen megvalósítandó fej-
lesztésrõl van szó, bízunk a
kedvezõ folytatásban. 

Dávid Ildikó

Hulladékgazdálkodási rendszer
Kérdések és válaszok

Mit jelent az, hogy bete-
lik a paksi szeméttelep?
Miért van szükség a
hulladékgazdálkodási
rendszer létrehozására?
Ennek jártunk utána a
város elõtt álló egyik
legnagyobb beruházás
kapcsán.

Házhoz jönnek érte
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Napok kérdése és autópályán
utazhatunk Budapestre, Pécsre.
A Paks–Dunaújváros szakaszt
építõ PORR Kft. felelõs mû-
szaki vezetõje, Fehér Zsolt
összegzése szerint a földmun-
kák teljes egészében, az építési
munkálatok közel száz száza-
lékban elkészültek, ugyanígy a
csomópontok és a kapcsolati
rendszer az úthálózattal. Ezen
a 33,5 km-es szakaszon négy
csomópont épült, két pihenõ-
helyet alakítottak ki és meg
kellett oldani a sztráda keresz-
tezését hetvennégy különbözõ
rendû-rangú úttal. Az utolsó
napokra, hetekre a forgalom-
technikai jelzések, burkolati
jelek és táblarendszerek kiépí-
tése, vadvédõ kerítések létre-
hozása, növénytelepítés ma-
radt. A hosszúra nyúlt tél, mos-
toha idõjárás nem kedvezett az
útépítésnek, de Fehér Zsolt

szavai szerint elkészülnek ha-
táridõre, március végére. A ké-
szültség a délebbi szakaszon is
szinte száz százalékos, a mû-
szaki átadás-átvétel több szak-
hatóság, és az állam mint meg-

rendelõ képviselõinek össze-
hangolt munkájával év eleje
óta folyik. Reményik Kálmán,
a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztõ Zrt. elnök-vezérigazga-
tója néhány hete azt mondta,

semmi nem ad okot a kételke-
désre, hogy az átadás határidõ-
re megtörténik valamennyi
sztrádaszakasz esetében.

Arról, hogy a forgalomba he-
lyezés alatt díjmentesen lehet-e
közlekedni az M6-oson, nem
sikerült információt szerez-
nünk. Mint ahogyan arról sem,
hogy mikor lesz az ünnepélyes
átadás. Információink szerint
errõl lapzártánkig még nem
döntöttek. Arról viszont igen,
hogy az M6-os út Dunaújváros
– Szekszárd szakaszának át-
adását követõen a Budapest-
Szekszárd autóbusz vonalon
ütemes menetrendet vezetnek
be. Ez azzal jár, hogy megvál-
toznak az indulási és érkezési
idõpontok, ezért utazás elõtt
érdemes érdeklõdni a 74/505-
020-as telefonszámon, vagy
böngészni a  www.gemenc-
volan.hu oldalt.       Vida Tünde

Autópálya: készülnek az átadásra

Megalakult térségünkben az
autópálya-rendõrség, hivata-
los nevén a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság Köz-
lekedésrendészeti és Autópá-
lya Felügyeleti Osztálya. A
Paksi Autópálya Alosztály
vezetõjének Bakonyi Lászlót
nevezték ki, aki korábban a
Paksi Rendõrkapitányság
közlekedésrendészeti alosz-
tályvezetõje volt. 

– Nehéz döntés volt itthagyni
kollégáimat, hiszen példaérté-
kû összetartás és szakmai
munka jellemezte a társasá-
got. Új kihívást kerestem, új
csapatot kell építeni, munka-
társaim Tolna mellett Bács-
Kiskun, Békés és Pest megyé-
bõl érkeztek. A feladat minõ-
sége és mennyisége is más, és
remélhetõleg a napi 8 órás
irodai munkából is lehetõsé-
gem lesz kimozdulni – érvelt
a váltás mellett Bakonyi
László, kinek helyettese a
szintén a paksi kapitányságtól

távozó Feil Csaba lett. – A
Paksi Autópálya Alosztály 26
fõbõl áll, kollégáim folyama-
tosan érkeznek. A bázis jelen-
leg a Gesztenyés úti barak-
koknál található, késõbb köl-
tözünk majd egy új helyre,
mely szintén a városban léte-
sül. Feladataink közé tartozik
a komplex, vagyis a benzin-
kutakkal ellátott pihenõhe-

lyek, és az úgynevezett egy-
szerû parkolók közrendvédel-
mi felügyelete, továbbá a köz-
lekedésrendészeti szabályok
betartatása, és a védett szintû
személyek kísérése is – tette
hozzá a rendõr hadnagy. A
paksi alosztályhoz 54 kilomé-
ternyi szakasz tartozik, észak-
ról a megyehatár, délrõl az
M6-M9-es sztráda csomó-

pontja határolja. A gépjármû-
park bõvül, a nagy teljesítmé-
nyû járõrautók beszerzése
megkezdõdött. Tolna megye
déli részén Bátaszék központ-
tal egy hasonló autópálya
rendõrség létesült. A szakmai
továbbképzések folyamato-
sak, így az M6-os autópálya
március végi átadásakor meg-
felelõen felkészített rendõr-
ség szolgálja és védi majd a
polgárokat.

Faller Gábor

Ötvennégy km-t felügyelnek majd

A gyapai autópálya-felhajtónál

Felüljáró Nagydorog–Biritó irányában. További képek: www.paksihirnok.hu
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Pakson széles körû szociális
ellátó rendszer van, pénzbeli
és természetbeni támogatá-
sok, valamint szociális szol-
gáltatások terén egyaránt. A
támogatások ügyintézése, a
szolgáltatások fenntartói fel-
ügyelete a Polgármesteri Hi-
vatal Szociális Osztályához
tartozik, amelyet 2005 óta
Badics Istvánné vezet. 

Bár némi emelkedés tapasztal-
ható, lényegesen nem változik
az ellátottak száma a szociális
osztályon, ugyanakkor azt ta-
pasztalják, hogy több esetben
egykori ügyfelük már felnõtt
gyermeke is hozzájuk fordul
segélyért, ami a „szegénység
öröklõdésének” klasszikus pél-
dája. Ez azonban társadalmi
szintû probléma, a város nem
sokat tud tenni azon kívül,
hogy igyekeznek minden ren-
delkezésre álló lehetõséggel
segíteni, mondja Badics
Istvánné, a szociális osztály
vezetõje. 

Pakson több mint húszféle tá-
mogatási forma van, amelyek
azonban nem járnak mindenki-
nek, a jogosultságnak feltételei
vannak. A központi támogatá-
sok egy részét teljes körûen az
osztály intézi, néhány esetében
a kérelmek hozzájuk futnak be,
de nem itt döntenek a jogosult-

ságról. A kötelezõ támogatások
mellett vannak a város által
felvállalt ellátások is, mint a
napközi térítési díjkedvez-
mény, az alapcsomagra vonat-
kozó kábeltévédíj-mentesség,
a felzárkóztatási ösztöndíj, az
iskolások autóbuszbérlete, a
szemétszállítási díjkedvez-
mény, illetve a fûtési támoga-
tás, amelyet a gázártámogatás
megszûnése miatt most egy
idõre felfüggesztett az önkor-
mányzat. Az osztályon azt ta-
pasztalják, hogy a lakosság is-
meri ezeket a lehetõségeket,
amiben szerepe van a helyi saj-
tónak, illetve a 2003-ban ki-
adott „Szociális Kalauz” is
nagy segítség volt e téren. Az
osztályvezetõ kiemelte, fontos
lenne, hogy az ügyfél végigol-
vassa a határozatot, hogy tisz-

tában legyen jogaival, kötele-
zettségeivel. A lakcímváltozás
bejelentésének elmulasztása
például adott ellátás elveszté-
sét, akár visszafizetési kötele-
zettséget vonhat maga után. A
kérelmek ügyintézésén kívül
az osztály foglalkozik a jegy-
zõi hatáskörû gyámügyekkel,
amelynek legnagyobb szelete a
veszélyeztetett gyermekek vé-
delembe vétele, és náluk mû-
ködik az ápolási szükségletet
vizsgáló bizottság, amely a há-
zi segítségnyújtásban részesü-
lõk idõbeni gondozási igényét
határozza meg. Utóbbi felada-
tot a kistérség minden települé-
sén ellátják Dunaföldvár kivé-
telével. Ugyanebben a körben
az osztály adja ki a szociális és
gyermekjóléti alapellátások
mûködési engedélyét, rendsze-

resen felülvizsgálja azokat, és
ide tartozik a szociális és gyer-
mekjóléti alap- és szakosított
ellátások felügyelete. Alapellá-
tás az étkeztetés, a házi segít-
ségnyújtás, a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás, a támoga-
tó szolgáltatás, az idõsek nap-
pali ellátása, a családsegítés, a
gyermekjóléti szolgáltatás, és a
bölcsõde, szakosított ellátás az
idõsek tartós és átmeneti, vala-
mint a hajléktalanok átmeneti
ellátása. 

Az osztályon hatalmas az ad-
minisztráció, miközben a csü-
törtököt, illetve péntek dél-
utánt kivéve minden hétköznap
ügyfélfogadás van, fél nyolctól
délig, majd fél egytõl fél né-
gyig. Az ügyfélforgalom válto-
zó, de átlagosan minden mun-
katársnak napi 5-10 ügyfele
van, akik általában megértõk,
de azért a kollégák jóindulata
és segítõkészsége ellenére is
elõfordult már hangos szó, sõt
néhány éve az egyik ügyfél
bicskát rántott. Szívesebben
idéz fel az osztályvezetõ egy
másik történetet. Kezdõ ügyin-
tézõ volt, és segített kitölteni
egy kérelmet, amit az ügyfél
pénzzel szeretett volna megkö-
szönni, de ezt nem fogadta el.
Már el is feledkezett a decem-
beri történetrõl, amikor tavasz-
szal a bácsi köszönetként meg-
jelent nála egy nagy csokor
gyöngyvirággal. Azután élete
végéig, minden év tavaszán
így tett.   

Kohl Gyöngyi

Szociális osztály
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PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
pályázatot hirdet 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK betöltésére

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
pályázatot hirdet 

a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató
Központ IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK

betöltésére

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet a Pro Artis 

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK betöltésésére

A vezetõi megbízás idõtartama mindhárom pályázatnál: 2010. augusztus 1 – 2015. július 31.
A pályázatokat 2010. április 30-ig kell benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõhöz (Polgármesteri Hivatal, 7030 Paks, Dó-
zsa György út 55-61.).
Részletes felvilágosítás az Oktatási és Kulturális Csoportnál kérhetõ a 75/500-579 telefonszámon.
Elbírálás: a pályázat benyújtási határidejétõl számított 30 napot követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen. 

A részletes kiírás megtalálható a www.paksihirnok.hu oldalon
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Ha azt látják, hogy körbejárja
autójukat, vagy a belsõ teret
fürkészi, ne gondoljanak sem-
mi rosszra, csupán a munkáját
végzi Zsigó Richárd település-
õr, aki három hete a DC
Dunakom Kft. munkatársa.
Cseh Tamás mellett dolgozik,
feladata elsõsorban a parkolási
rendelet betartásának ellenõrzé-
se. Ha valaki nem teszi ki a par-
kolóórát az autójába, vagy az
ellenõrzéskor azt olvassa le ró-
la, hogy az engedélyezett idõ
lejárt, Richárd dolga a figyel-
meztetés, hiszen nem a büntetés
az elsõdleges cél, hanem az,
hogy a lakosság megszokja és
betartsa az új parkolási rendele-
tet. Ám ha valakit többször
azon kap, hogy nem így tesz,

feljelentést kell kezdeményez-
nie. Mint mondja, mivel volt
biztonsági õr, illetve egy cégnél
ma is járõrszolgálatot ad hétvé-
genként, van tapasztalata ab-
ban, hogyan közelítsen az em-
berekhez. Azt vallja, hogy  a
legfontosabb a kedvesség és
segítõkészség.  Helyismeretnek
sincs híján, hiszen Pakson nõtt
fel, itt tanult, aztán a katonaság
után a fõvárosban próbált sze-
rencsét. Néhány ott töltött év
után úgy érezte, hogy nem neki
való a nagyvárosi forgatag, így
hazajött. Kinevezése, össz-
hangban a településõr státusz-
hoz kapcsolódó állami támoga-
tással, ez év december végéig
szól, azt követõen majd kiderül,
mit hoz a jövõ.     Kohl Gyöngyi

Bõvülõ településõrség

Márciusban az eddigieknél na-
gyobb figyelmet szentel a gya-
logosok és kerékpárosok ellen-
õrzésének a rendõrség az úgy-
nevezett közbiztonsági háló
program keretében. A tavaly
indult program annak a társa-
dalmi elvárásnak igyekszik
eleget tenni, hogy a közterüle-
teken több rendõr teljesítsen
szolgálatot, a hatóság legyen
láthatóbb, a jogsértõkkel szem-
beni fellépése pedig határozott
és következetes, összegezte
Heisler Judit, a paksi kapitány-
ság sajtóreferense. Annak,
hogy most a gyalogos és ke-
rékpáros közlekedés került a
figyelem középpontjába, az az
oka, hogy õk nagy arányban

érintettjei a baleseteknek. Ezek
az esetek szinte mindig szemé-
lyi sérüléssel, gyakran súlyos,
illetve tragikus kimenetellel
végzõdnek. Magyarországon
ez év január 1-jétõl február 14-
ig 82 személy vesztette életét a
közutakon, közülük húsz gya-
logos, hét kerékpáros. 

Dr. Kuti István rendõrkapi-
tány elmondta, hogy mûködési
területükön tavaly 380 baleset
történt és hatan haltak meg az
utakon. Az elmúlt harminc év
statisztikáját tekintve 2009-ben
történt a legkevesebb eset. Ez –
mint a kapitány hozzáfûzte –
fõként adminisztratív intézke-
désnek, az objektív felelõsség
bevezetésének köszönhetõ, a

szankciótól való félelem erõs
visszatartó erõ. Az viszont a
paksi kapitányság mûködési
területére is igaz, hogy sok a
gyalogos és a kerékpáros sé-
rült. Mint Kuti István elmond-
ta, nem segítettek az ösztönzõ
akciók, ezért más eszközökhöz
nyúlnak, szigorúan ellenõriz-
nek és büntetnek, ha kell. Hoz-
zátette, fõként a rossz látási vi-
szonyok között – tehát hajnal-
ban, este, éjszaka – közlekedõk
számíthatnak majd az ellenõr-
zésre a paksi rendõrséghez tar-
tozó tizennégy település bár-
melyikén.

Heisler Judit tájékoztatása
szerint a kerékpáros-gyalogos
akció elsõ hetében 79 sze-

mélyt ellenõriztek a járõrök,
egy gyalogossal szemben
szabtak ki hatezer forintos
bírságot. A fokozott közleke-
dési akciónak köszönhetõen
két személlyel szemben ittas
jármûvezetés miatt intézked-
tek és 24 szabálysértési felje-
lentés készült. A következõ
héten 17 kerékpárost és 45
gyalogost állított meg a járõr.
Egy kerékpáros figyelmezte-
tésben részesült, világítás hiá-
nya miatt. A gyalogosok sza-
bálykövetõen közlekednek.
Heisler Judit hozzátette, hogy
az érintett idõszakban nem
volt gyalogos, kerékpáros
baleset.

Vida Tünde
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Fókuszban a gyalogosok és a biciklisek

A Paksi Rendõrkapitányság
újonnan kinevezett Közrend-
védelmi és Közlekedésrendé-
szeti Osztály vezetõje Joó
Endre, aki a nyugdíjba vonult
Mónus Attilát váltja e poszton.
A rendõr százados 1996 júliu-
sától teljesít szolgálatot, ekkor
szerelt fel Solton járõrként,
majd Kecskemétre került, ahol
a helyi kapitányság nyomozó-
ja lett, a betöréses lopások és a
körözött személyek elfogása
tartozott feladatköréhez. Ké-
sõbb Kiskunfélegyházán dol-
gozott a Körzeti Megbízotti

Alosztály parancsnokaként, ez
év márciusáig. – Fontos az
ember életében, hogy mindig
új kihívásokat és új lehetõsé-
geket keressen – mondta el
Joó Endre, aki jelenleg a vá-
rossal és a kollégákkal ismer-
kedik. Elsõ benyomásai pozi-
tívak, az eddigi értékek meg-
tartása mellett több területen
azonban mindenképp elõrelé-
pést vár. – A közterületi, ga-
rázda jellegû bûncselekmé-
nyek megakadályozása lenne
a fõ cél, de a vagyon elleni
bûnesetek visszaszorítása is
kiemelt feladatként kezelendõ.
Vallom azt, hogy kellõ odafi-
gyeléssel és akár a polgárõr-
séggel megerõsítve nyugodt,
biztonságos légkört tudunk
biztosítani a paksi polgárok
számára – tette hozzá a rend-
õrségi vezetõ. Endre Pakson
hosszú távra tervez, a helyi
képviselõ-testület döntésének
köszönhetõen önkormányzati
lakásban él, családalapítás
elõtt áll. Közösségi ember lé-
vén szereti a társaságot, sza-
badidejét filmnézéssel és szá-
mítógépes játékokkal tölti, a
városban azonban nyitott
szemmel jár. Faller Gábor

Új vezetõ a rendõrségnél
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A Guinness Rekordok Köny-
vébe még nem biztos, hogy
bekerül, de egy idõre Paksra
irányította a figyelmet az a gi-
gatojás, amelyet egy paksi
tyúk tojt. Az óriás tojás az
Arany János utcában élõ So-
mogyi család egyik tyúkjának
köszönhetõ, de azt, hogy me-
lyiknek, nem tudni. Somogyi
Géza elmondta, hogy sokféle
baromfit tart, és alaposan meg
is vizsgálta õket, de nem derült
ki, hogy melyik a rekordnagy-
ságú tojás „büszke anyukája”,
pedig egy ilyen szülés akár
végzetes is lehet egy tyúk szá-
mára. A gigantikus tojás körül-
belül három-négyszerese az
átlagos tyúktojásnak. Az utób-
bi 50-60 gramm, ennek pedig
200-210 gramm körül van a

súlya. Hosszanti kerülete 24
centiméter, tolómérõvel mért
magassága 8,7 centiméter.
Hogy rekordméretû-e, Somo-
gyi Gézáék nem tudják. Az
interneten fellelt adatok sze-
rint az eddigi rekordot 2004-

ben jegyezték fel egy fehér-
oroszországi farmon, ahol 160
grammos tojás született. Elõ-
zõleg kubai tyúk volt a rekor-
der egy 146 grammos tojással.
A Somogyi házaspár szeretné,
ha a tojás bekerülne a rekor-

dok könyvébe, és messze vin-
né Paks jó hírét. 

Sebestyén István, a magyaror-
szági rekordok regisztrátora
úgy tájékoztatott, hogy hazánk-
ban nem tartanak nyilván tyúk-
tojás mérettel kapcsolatos re-
kordot, nemzetközi adatokról
viszont nem tud tájékoztatni.
Amennyiben szeretnék hivata-
losan is bejegyeztetni, szakér-
tõvel – biológussal, ornitoló-
gussal – kell megvizsgáltatni,
tette hozzá. Somogyiék szeret-
nék konzerválni és megtartani a
gigantikus tyúktojást. 

Baromfit egyébként 1991 óta
tartanak, többnyire 20-30 tyúk-
juk van különbözõ fajtákból.
Ezek napi 8-10 tojást biztosíta-
nak a család asztalára. Az álla-
tokat tápmentesen etetik, kizá-
rólag búzát, kukoricát, napra-
forgót kapnak, mondta el gaz-
dájuk.                                -vt-

2010. március 19. 13 Paksi Hírnök

A közelmúltban több bejelen-
tés, jelzés érkezett a rendõrség-
re. Közterületeken, iskolák kör-
nyékén fényképezés, modell
vagy más álláslehetõség ajánla-
tával keresték meg a szülõket,
gyerekeket. Beleegyezésükkel
adatokat (telefonszám, lakcím,
internetes elérhetõség) kértek
el. A rendõrség kéri, hogy gon-
dolják meg az ebbõl következõ
veszélyeket is, bármilyen ké-
tely, kétség esetén tegyenek be-
jelentést – így szólt a rendõrség
felhívása. Bûncselekmény, sza-
bályszegés nem történt, eljárás
nem folyik, nem egy konkrét
esethez kapcsolódóan, hanem
általánosságban szerette volna
a hatóság felébreszteni az em-
berek gyanakvását.

A városban éppen a napokban
jelent meg egy budapesti cég,
és szervezett castingot, ahova
gyerekeket hívtak. A válogatás
majdhogynem botrányba fúlt,
az ígért folytatás elmaradt, a
paksi gyerekeknek – legalább
is ezen az úton-módon – le kell
mondaniuk a hírnévrõl, szerep-
lésrõl. Peleskei Anikó tizenhá-
rom esztendõs kislányát egy nõ

szólította le a Szent István té-
ren. Azt mondta, hogy szép,
vállalna-e modell, statiszta
vagy hostess munkát, majd el-
kérte az édesanyja telefonszá-
mát. A mûvelõdési központba
hívták õket castingra, ahol
„egymásnak adták a kilincset”
a hasonló módon megkeresett
gyerekek és szülõk. Anikónak
már az is gyanús volt, hogy az
utcán szólították meg a lányát,
mert tapasztalatai szerint ez
nem szokás, a késõbb történtek
pedig tovább erõsítették a gya-
núját, az egész program külö-
nös volt. Ez nem csak neki tûnt
fel, hanem másoknak is, egy
szülõ még a rendõrséget is ki-
hívta. Hogy ezek után mi tör-
tént, azt Anikó nem tudja, tény,
hogy a casting szervezõi nem
érkeztek meg másnap az ígért
idõpontra, a céget pedig hiába
keresték az interneten, nem ta-
lálták nyomát. Anikó szerint
borzasztó, hogy az emberek
mennyire hiszékenyek és az is,
hogy becsapják õket. 

A paksi történet véget ért az
elsõ válogatással, ahol – mint
azt a város rendõrkapitánya el-

mondta – bejelentésre valóban
megjelent a rendõrség és ellen-
õrzést folytatott. Dr. Kuti Ist-
ván hozzátette, semmi nem
tiltja, hogy valaki gazdasági te-
vékenysége folytatásakor a le-
endõ ügyfeleit az utcán szólítsa
meg, de a rendõrség feladata
az, hogy figyelemmel kísérje a
városban történteket, különö-
sen, ha arról van szó, hogy is-
kolák környékén gyerekeket
állítanak meg idegenek. 

A castingot szervezõ Syn Star
Kft. után kutatva hamar rábuk-
kan az ember az interneten né-
hány érdekes olvasmányra.
Körmenden, Budapesten is volt
negatív visszhangja a cég meg-
jelenésének. Egy apuka számol
be tapasztalatairól. Mint írja,
furcsa az a kiválasztás, ahol
mindenki megfelel, még fur-
csább az, hogy rögtön a máso-
dik találkozáson – ahova tucat-
jával érkeznek a gyerekek –
szülõi hozzájárulást kérnek,
igaz beleegyezést is. Az összeg
nagyjából 160 ezer forint. Ezért
portfóliót (modell fotóalbumot)
készítenek a jelentkezõrõl és
ajánlják a cég neve alatt. 

A Syn Star Kft. Pakson járt
képviselõje, Vincza Robin rö-
vid beszélgetést követõen,
amiben távolmaradásukat a
rendõrök megjelenésével in-
dokolta, mondat közben letette
a telefont. Kovács Ferenc, a
cég ügyvezetõje hívott vissza,
hasonlóra hivatkozva közölte:
ha Paks nem kér belõlük, õk
sem kérnek Paksból. Mindent
átveszünk Amerikából, ezt mi-
ért ne tehetnénk, mondta a fel-
vetésre, hogy helyes-e utcán
leszólítani gyerekeket. A fotó-
kért, közzétételért elkért 160
ezer forint szerinte középkate-
góriás ár, szolgáltatásuk kor-
rekt, az pedig, hogy egyik
munkatársuk többszörösen
büntetett, szerinte nem gond, õ
megkérdezte, nem gyerekek
molesztálásáért ítélték el, a
többi magánügy. Arról pedig,
hogy van-e eredménye an-
nak, ha ennyi pénzért õk
nyilvántartásukba veszik a
gyerekeket, azt mondta, na-
gyon sok igény fut be hozzá-
juk: Majka klipjéhez például
õk közvetítettek ki szereplõ-
ket, de egy sikerfilm buda-
pesti forgatására is tõlük kér-
tek statisztákat.

-tünde-

Casting az egész világ

Négy is kitelne az óriástojásból
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Nem egyszer jártam már úgy,
hogy egy régen látott rokon rá-
csodálkozott a gyermekeimre,
hogy milyen mások lettek. Mi-
vel minden nap velük vagyok,
nekem ez fel sem tûnik, csak ak-
kor látom a változást, ha mond-
juk régi fényképeiket nézege-
tem. Valahogy így van az ember
azzal a hellyel is, ahol él. Bár
nap mint nap járja utcáit, nyo-
mon követi fejlõdését, néhány
év távlatából mégis rácsodálko-
zik, hogy mennyit változott. Ezt
az élményt nyújtja a paksi tele-
vízió januárban indított, havon-
ként jelentkezõ Retro magazin-
ja, amely a TelePaks archívumá-
ból csemegézve a város elmúlt
tizennyolc évének történetét
eleveníti fel. Az elsõ adásból
idézve: emlékeznek például ar-
ra, hogy 1992-ben összesen 920
millió forinttal gazdálkodhatott
a város, hogy abban az évben
indult a mûvelõdési központban

a városi mozi, mégpedig a Ro-
bin Hood címû filmmel? Tud-
ják, hogy ebben az esztendõben
vásárolta meg árverésen az ön-
kormányzat a Prelátus kúriát,
hogy ekkor avatták Duna-

kömlõdön a II. világháborús
emlékmûvet, és hogy a képvise-
lõ-testület ekkor döntött a Duna-
parti gesztenyefák és a Városi
Múzeum elõtt álló fehér eperfa
védetté nyilvánításáról? Az egy-

kori riportok között olyan
„kincsekre” is rábukkanunk,
amelyeket akár ma is forgat-
hattunk volna, mert „van, ami
nem változik.” Ebben a mini
rovatban már megmutattuk,
hogy az év eleji áremelések ti-
zennyolc esztendõvel ezelõtt is
borzolták az idegeinket és azt
is, hogy akkor sem volt „fené-
kig tejfel” a közlekedés piaci
napokon. Ahogy a régi képso-
rok peregnek, azzal is szembe-
sülhetnek, hogyan változott a
ruhadivat, a hajviselet, hogy az
egykori fiatalok egészen más
stílusú zenére táncoltak, sõt
autómárkák terén is nagyot
fordult a világ. És akkor még
nem beszéltünk a helyi televí-
ziózásról. Helyezkedjenek hát
el kényelmesen a fotelben min-
den hónap utolsó péntekén az
esti híradó után és tartsanak
velünk egy paksi idõutazásra,
amelyben megannyi emlék, él-
mény és érzés várja Önöket! A
március 26-i adásban 1993-
ból.                   Kohl Gyöngyi

TelePaks Retro

Tizenkilenc alapító taggal megalakult a Pak-
si Borászok Céhe. Az új egyesület a helyi
szõlõtermelõket és borkészítõket tömöríti,
mely a magyarországi híres borvidékek min-
tájára alakult, célja a közösségi minõségi
bortermelés, a borkultúra elsajátítása. Az
újonnan alakult egyesület Szedmák István
pincéjében tartotta alakuló ülését, mely társa-
ság a jövõben minden paksi borászt szívesen
lát soraiban. Elnöke Kovács Sándor céhmes-
ter. – Szeretnénk olyan céhes rendezvényeket
tartani, ami a szakmai fejlõdésünkrõl szól,
más borvidékek borászaival megismerkedni,
valamint fajtakóstolókat tartani, melyen el-
mondhatjuk társaink borairól véleményünket.
Ki kell dolgozzuk a siller bor elkészítésének
módjait, valamint az etikai kódex megalkotá-
sa is feladatunk – fogalmazott Kovács Sán-
dor. A turizmus fellendítése mellett szándé-
kául fogalmazta meg a társaság, hogy a céh
tagjai a jövõbeli borversenyeken egy
elõbírálatot követõen a közösség támogatásá-
val indulnak, így emelve rangját a Paksi Bo-
rászok Céhének. A Sárgödör téren már mûkö-
dik egy egyesület, a présháztulajdonosoké,
melybõl többen céhtagok. – Együtt akarunk
mûködni, hiszen mind a két szervezetnek
más a küldetése: a Sárgödörtéri Présháztulaj-

donosok Egyesülete a rendezvények szerve-
zése mellett a présháztulajdonosok összefo-
gásáról, míg a borászok céhe a borászok kö-
zösségvállalásáról kell, hogy szóljon. Ez a
kettõ nagyon jól kiegészíti egymást – tette
hozzá a céhmester.                              röné   

Céhbe tömörültek a borászok

Fehérbor, vörösbor, rozé, illet-
ve siller és óbor kategóriákban
lehet nevezni a Sárgödör téri
présháztulajdonosok rendha-
gyó borversenyére. A három
palacknyi mintát március 22-
tõl 25-ig 16 és 18 óra között
lehet leadni Kovács Mihály
présházában, ugyanitt lehet
beszerezni  a mintához az üve-
geket és dugókat. Nevezési díj
300 forint/minta, ez magában
foglalja a hidegtálas vacsora
árát is.

A bírálat március 27-én 15
órakor veszi kezdetét a Sárgö-
dör téri Polgár pincében, aho-
vá a szõlõ- és bortermelõk
mellett minden érdeklõdõ pak-
si lakost várnak. További in-
formáció Kovács Mihálytól
(20/316-4221) és Polgár Zol-
tántól (20/910-8601) kérhetõ.

-kg-

Rendhagyó
borverseny
a Sárgödör téren

A felvételen Dorogi Gabriella, aki ma már a TV2 munkatársa
és Kohl Gyöngyi, a Retro magazin szerkesztõje – 1992-ben.
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Rónai Gábornak – aki a Tolnai Népújság sport-
szerkesztõje – napi tudósításai és eseményérté-
kelései mellett immár negyedik könyve jelent
meg a piacon. A téma mi más is lehetne, mint a
megye két legnépszerûbb, paksiakat is érintõ
sportága: a labdarúgás és a kosárlabda.

„Nem vállal könnyû feladatot, aki manapság
könyvírásra adja a fejét. Különösen nem akkor, ha
egy majd' két évtizede zajló teremlabdarúgó-torna
történéseinek feldolgozására szánja rá magát”– írta
elsõ könyvének bevezetõjében a szerzõ, utalva a
Tolnai Alta Ripa – Teremfoci a javából címû kiad-
vány szerkesztésének nem éppen hétköznapi kivi-
telezése kapcsán. Az akkor 18 esztendõt átfogó tör-
ténetismertetõ több éves kutatómunka eredménye,
ami végül 2003-ban öltött könyvalakot. Az elsõ
akadály leküzdése lendületet adott Rónai Gábor-
nak, ugyanis 2006-ra két mû is elkészült – nem
fogják kitalálni – labdarúgás témakörben. Az egyik
a PSE szereplését követi nyomon, egészen az NB
I-es tagságig, míg a másik kiadvány a Heisler Ka-
pusiskola elõtt „tiszteleg”. Ennek a könyvnek érde-
kessége, hogy a kronológiai történetírás mellett
speciális gyakorlatanyagot is bemutat a kapuspa-
lántáknak. A negyedik kötet Aranykosár címmel az
elmúlt évben kerülhetett a kosárlabda sport szerel-

meseinek polcaira. A könyv tömören, sok képpel,
valamint jegyzõkönyvek sokaságával illusztrálva
kalauzolja végig az olvasót az ASE kosárlabda
szakosztályának eddigi legsikeresebb idõszakán,
amit a mû alcíme is tükröz: Az Atomerõmû SE út-
ja a negyedik bajnoki aranyig. 

Mi, sportszeretõk bízzunk benne, hogy a negye-
dik aranyat még sok fényes medál követi, és abban
is, hogy a Rónai könyvsorozat újabb részekkel gaz-
dagodik.                                                       -titti-
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Papp Gábor a nemzetközi
sakkmesteri, a többszörös kor-
osztályos magyar bajnoki cím
mellett számos szép eredmény-
nyel büszkélkedhet: 1998 óta a
paksi Atomerõmû Sportegye-
sület NB I-es csapatának tagja.
„Civilben” a pécsi egyetemen
ötödéves közgazdász hallgató,
csaknem egy éve azonban az
USA-ban, annak Lubbock ne-
vû kisvárosában lakik ösztön-
díjasként.

– Polgár Zsuzsa (nõi ex-sakk-
világbajnok) tíz éve az USA-
ban él. Két éve Lubbockba köl-
tözött, felvette a kapcsolatot az
itteni egyetemmel és indított
egy sakkprogramot, amelynek
keretében ösztöndíj lehetõséget
is biztosít egyetemisták részé-
re. Zsuzsa 2009 elején keresett
meg, hogy érdekelne-e ez en-
gem. Hosszas mérlegelés után
igent mondtam.

Ami mellette szólt, hogy
mindenképpen szerettem vol-

na külföldre ösztöndíjjal ki-
jönni, angolul jól tudok, sze-
retem Amerikát, és sakkozha-
tok is. Visszatekintve jó dön-
tés volt, nagyon jól érzem ma-
gam, szeretek itt lenni, de ter-
mészetesen hiányzik Magyar-
ország, a családom, a barát-
nõm, barátaim, és nagyon en-
nék már egy jó gulyáslevest,
lecsót és almáspitét…

Gábor lelkesen mesél az
egyetemrõl, ahova most jár, és
a pezsgõ sportéletrõl. Nagyon
megbecsülik sakktudását is,
bármilyen versenyen játszik az
egyetem színeiben és bármi-
lyen eredményt ér el, levélben
gratulál neki az egyetem és a
kar dékánja, valamint a város
polgármestere is.

– Ez nem a szokásos magyar,
irigységgel vegyített mentali-
tás. Nem is vagyok amerikai,
õk mégis büszkék rám… Érde-
kesség, hogy itt folyamatosan
tanulni kell az egyetemen: ál-

landó vizsgák, beadandók, pre-
zentációk, kvízek vannak, vi-
szont nincs vizsgaidõszak. Ez
tetszik, hisz sokkal többet ta-
nul az ember, és a folyamatos
tanulás miatt több marad meg a
fejében. Meglepett, hogy itt
senki sem dohányzik! Az étel
viszont borzalmas. Ha nem
lenne olasz, kínai, görög étte-
rem, akkor már halott lennék. 

Itt, Texasban, ahol most élek,
megmaradtak a faji különbsé-
gek. Nekem is könnyebb volt a
külföldi diákokkal összeismer-
kedni, de nagyon sok amerikai
barátom van. Kedvesek az em-
berek, mosolyognak, jól élnek,
élvezik az életet. Sok dolgot
szívesen látnék mindebbõl Ma-
gyarországon is, fõleg az em-
berek hozzáállásában. Szíve-
sen maradnék, azonban nem
tudnék itt élni. Hiányzik Ma-
gyarország, májusban hazame-
gyek. Arra viszont látok lehe-
tõséget, hogy visszajöjjek va-

lamikor tanulni vagy dolgozni.
Az ünnepek idején voltam ott-
hon, nagyon jó volt hazaérkez-
ni, éreztem, hogy mégiscsak
magyar vagyok, és oda tarto-
zom. Aztán másnap bementem
a boltba és az Amerikában szo-
kásos „Hi! How Are You?” és
mosoly helyett a "Lesz még
valami?”-t és unott arcot kap-
tam – ezen eltöprengtem ki-
csit…                   Sólya Emma

ASE-színekben Texasban

A kosárlabda szövetség döntése
értelmében az Atomerõmû SE
rendezi a serdülõ bajnokság kö-
zépdöntõjét március 20-21-én. A
mérkõzésekre az ASE csarnok-
ban kerül sor. Résztvevõ csapa-
tok: Kecskemét, Albacomp,
Zuglói Sasok, Atomerõmû SE.
A torna szombaton 11.30-kor in-
dul, eredményhirdetés vasárnap
13 órakor. 

AranykosárSerdülõk tornája

KIADÓ 
INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

30/9372-668,75/511-252.
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Városunk egyik legszebb mû-
emléke, a Bezerédj Általános
Iskola Anna utcai épülete, a
hajdani Daróczy kúria (ame-
lyet Ybl Miklós tervei alapján
építettek át) 1906-tól 1926-ig a
település postahivatalaként
szolgált, mint ezt a korabeli ké-
peslap is tanúsítja.  

Paks szerencsés földrajzi
helyzete miatt már a rómaiak
idejében is az egyik legfonto-
sabb hadi-kereskedelmi út
menti település volt, s fekvésé-
nek köszönhetõen a postaszol-
gálat kialakulásától kezdve
postaállomás is. Elsõ ismert ki-
rályi postamestere Daróczy Ist-
ván tolnai alispán (Daróczy
Zsigmond és Paksi Anna fia)
volt, hiszen a megbízatás el-
nyeréséhez a tekintélyes nagy-
ságú vagyon igazolása is hoz-
zátartozott. A Daróczy-család a
posta üzemeltetési jogát 1770
körül adta el Rosty Istvánnak.
A paksi postaállomás a piacté-
ren volt, s tudnivaló, hogy a
postakocsik ekkoriban már
nemcsak küldemények, hanem
személyek szállítását is végez-
ték. A postahivatal mûködteté-
sének jogát a Rostyaktól 1825-
ben vásárolta meg Szeniczey
Bárány Pál ügyvéd, s tõle örö-
költe fia, Szeniczey Ferenc
paksi közbirtokos nemes, kinek
kúriájában (ma Deák házként
ismert) mûködött a paksi posta
a XIX. század második felében
1885-ig. Forgalma már a XIX.
század közepén is jelentõs volt
(1855-tõl már házhoz kézbesí-
tették a leveleket, s 1869-ben a
világon elsõként, az osztrák és
magyar posta rendszeresítette
az új küldeményfajtát, a levele-
zõlapot), ez a század utolsó év-
tizedeire csak növekedett.
1882-ben a paksi postahivatal
bevétele a távírda és a külde-
mények díjaiból a megyében
Dombóvár után a második leg-
nagyobb volt (a távírda a postá-
tól elkülönülten, másik épület-
ben mûködött a Malom, ma De-
ák Ferenc utcában, a Községhá-
za udvari épületében). A növe-

kedés különösen megmutatko-
zott a hírlapforgalom számada-
taiban is. Az 1884-ben készült
statisztika szerint Pakson 81 fé-
le magyar nyelvû és 10 féle
magyarországi kiadású német
nyelvû újságot, emellett több-
féle Ausztriában, Franciaor-
szágban és Németországban ki-
adott lapot kézbesítettek,
összesen 112 féle újságot és fo-
lyóiratot 269 példányszámban. 

Városunkban postamester ez
idõ tájt csik-vacsárcsi Balás
Sándor postaügyi szakíró, új-
ságíró, lapszerkesztõ és laptu-
lajdonos, akinek munkásságá-

hoz az elsõ Pakson nyomtatott
újság megjelenése köthetõ. E
tevékenységének emlékére,
nevét viselõ díjat alapított és
osztott a paksi újságíróknak a
Jámbor Pál Társaság. Balás
Sándor 1847. szeptember 30-
án született az Arad megyei
Berzán, ahol édesapja körjegy-
zõként dolgozott. Gimnáziumi
tanulmányait nem fejezte be,
hanem 1864-ben postakiadó
lett, majd 1867-ben állami
szolgálatba lépett, s Aradon,
Nyíregyházán majd Budapes-
ten lett postatiszt. 1872-tõl szá-
mos újságcikke jelent meg fõ-
városi és egyéb lapokban,
szakfolyóiratokban. Postaügyi
szakíróként elsõ könyve 1873-
ban, a budapesti Magyar Pos-

takiadónál jelent meg az 1826-
tól kibocsátott kocsipostai sza-
bályokról, majd többféle postai
ügyvitel-szabályzat összeállí-
tását jelentette meg (1875), s
kiadták posta-távírdai zsebnap-
tárát is. Paksra 1875-ben került
postamesternek, s szakírói, ki-
adványszerkesztõi munkáját is
folytatta. Szerkesztésében már
itt jelentek meg 1881 decem-
berében a Postai Értesítõ, 1882
decemberében a Közlekedés
Ügy, s még ebben az évben a
Távirdai Közlöny számai, a la-
pokat Rosenbaum Ignác nyom-
dájában készítették.

Balás Sándor próbálkozott
több paksi, a helyi közélettel
foglalkozó újság megjelenteté-
sével is, szerkesztõje s kiadója
volt a Paksi Lapok (1885), a
Duna Vidéke (1887-1888), a
Paks és Vidéke (1888) címû la-
poknak. Sajnos, ez a vállalko-
zása (akárcsak vetélytársának,
Daróczy Zsigának) vesztesé-
gesnek bizonyult. 1887-ben
már Dunaföldváron adta ki
Egy õszinte hang! címmel, Ba-
ross Gábor miniszternek aján-
lott írását.

1885-tõl a postai szolgáltatás
kincstári kezelésbe került, majd
1887-ben összevonták a távíró-
és postaszolgálatot. Az egyesí-
tett paksi postahivatal Forray
József hivatalvezetõ irányításá-

val kezdte meg munkáját, s az
egykori Községháza épületének
udvarában lévõ ún. Börzsönyi
házban mûködött 1906-ig, a te-
lefon bevezetéséig. Ekkor he-
lyezték át az Anna utcába, a volt
Daróczy kúriába. 1926-ban a
Deák Ferenc utcai ún. Kaszás-
villát az államkincstár megvá-
sárolta az új postahivatal szá-
mára, a hajdani kúriában pedig
a község leánypolgári iskolája
kapott helyet. 1979. november
9-én adták át a Dózsa György
úti új postaépületet, ahol a pak-
si posta és telefonközpont jelen-
leg is található, bár azóta meg-

nyílt a  Kishegyi úti  lakótele-
pen egy fiók postahivatal is. 

Forrás: Szinnyei József: Ma-
gyar írók élete és munkái; Dr.
Németh Imre-Somogyi György-
Dr. Koch József: Paks nagy-
község monográfiája, Paks,
1976. 261-263.o; Fülöp Attila:
Tolna megye sajtóbibliográfiá-
ja, Szekszárd, 1980; Bogdán
István: Régi magyar mestersé-
gek. A postamester,
www.mek.niif.hu

A képeslap a paksi Városi
Múzeum tulajdona. A fényké-
pet készítõ fotográfus nevét a
lap nem tünteti fel, a kiadás,
terjesztés joga Wiener
Haimann paksi papír- és író-
szer-kereskedõé.

Kernné Magda Irén

Üdvözlet Paksról!
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Számtalan múlt századi képeslap és mint-
egy 20 oldal Paksról, ezt kínálja többek
között az áprilisban megjelenõ Üdvözlet
Tolna Vármegyébõl címû kiadvány máso-
dik kötete.

Vitéz Attila, a könyv szellemi gazdája és
finanszírozója arról beszélt: a történet
2004-ben kezdõdött, az Üdvözlet
Szegzárdról boltokba kerülésével, amely a
második világháború elõtti megyeszékhe-
lyet mutatta be a nagyközönségnek, majd
2007-ben követte ezt az Üdvözlet Tolna
Vármegyébõl elsõ kötete, amely A-tól K
betûig reprezentálta a településeket – a ki-
adványt  a képeslapok mellett korabeli tár-
gyak fotóival, hirdetések bemutatásával tet-
ték színesebbé.

– 1896 óta létezik képeslapkiadás Ma-
gyarországon, valamennyi településnek
volt abban az idõben legalább egyféle ké-
peslapja. Ma már ez a tendencia megszûnt,
az épületek nem is nagyon fotózhatók a
reklámok miatt. A régi lapok megjelenteté-
sével a célom az volt, hogy gyönyörködtes-
senek és tanítsanak. Tíz éve foglalkozom

gyûjtéssel, kezdetben régiségvásárokon,
manapság pedig az internetes aukciós por-
tálokon jutok a kuriózumokhoz, melyeknek
ára folyamatosan emelkedik. Azoknak a
képeslapoknak, amelyek különlegességek,
vagy nagy a gyûjtõkörük – mint például a
zsinagógákat, vasútállomásokat ábrázolók-
nak – az ára akár százezer forint is lehet.

A kötetben Paksról is találhatnak az érdeklõ-
dõk ritkaságokat. Vitéz Attila figyelmét kü-
lön felkeltette az Erzsébet sétánnyal szemben
egykor a Dunán úszó strand, illetve a vízi
malmok. Valamennyi városról történelmi be-
mutatás is olvasható lesz a kötetben, amely-
hez a tervek szerint turisztikai irodákban jut-
hatnak hozzá az érdeklõdõk.    Sólya Emma

Ötmillió forint idegenforgal-
mi adót fizettek 2009-ben
Pakson az itt éjszakázó vendé-
gek. A bevétel jelentõs, hiszen
ehhez az összeghez 10 millió
forintot igényelhetett még vá-
rosunk a központi költségve-
tésbõl. Egyre több látogató ér-
kezik évrõl évre hozzánk – kö-
szönhetõ ez egyrészt a várost
népszerûsítõ programoknak,
amelynek jelentõs állomása
volt a 33. Utazás kiállítás,
amelyen Paks idén elõször
önálló standon volt jelen. 

Harmadik éve van jelen Paks
városa az Utazás kiállításon,
idén elõször önálló standon
népszerûsítették településünket
a Paksi Turisztikai Információs
Iroda munkatársai. – Elsõsor-
ban a látnivalókat tartalmazó
programcsomagok után érdek-
lõdtek. Paksról szinte mindenki
tudja, hogy itt van az atomerõ-
mû, de a vállalat látogatóköz-
pontját például kevesebben is-
merik – mesélte el tapasztalata-

it a kiállításról az információs
iroda vezetõje. Czink Dóra el-
mondta, hogy nagyon népsze-
rûek voltak a „Szeretettel vár
Paks” és a „Hogyan mûködik
az atomerõmû” címû tájékozta-
tók. A március elején a HUNG-
EXPO területén megrendezett
kiállítás elsõ napján a szakma
képviselõit, az újságírókat és
utazásszervezõket várták, a
nagyközönség a második naptól
látogathatta a standokat. Az elõ-
zõ évekkel ellentétben idén a
legnagyobb pavilonban, az A-
ban, a külföldi kiállítókkal egy
épületben kapott helyet Paks. A
jó helyszín mellett a látogatók
számát megnövelte, hogy min-
den bejáratból látható volt a vá-
rost jelzõ tábla, emellett a bala-
toni és az Európa Kulturális Fõ-
városa standok közelsége is
hozzájárult a jelentõs számú ér-
deklõdõhöz. Jót tett a forgalom-
nak az is, hogy a paksi mellett
volt a Duna-Sió Turisztikai
Egyesület standja, így együtt
kínálhatták a város látnivalói

mellett a kistérség turisztikai
attrakcióit. Több mint 40 ezren
látogattak el a 33. alkalommal
meghirdetett kiállításra. 

– Részvételünk eredményét
igazán az esztendõ végén tud-
juk mérni, hiszen akkor derül
ki, hány turista kereste fel váro-
sunkat – mondta el Czink Dóra,
aki hozzátette: a turizmus terü-
letén folyamatos fellendülés ta-
pasztalható, köszönhetõen a jó
minõségû szálláshelyeknek, a
népszerûsítõ programoknak és
a munkásturizmus megjelené-
sének. 

Tavaly vezette be az idegen-
forgalmi adót a paksi képviselõ-
testület. Minden itt töltött éjsza-
ka után 300 forintot kell fizetnie
a nem paksi lakosoknak. – Az
elõzõ években minimális volt a
bejelentett vendégéjszakák szá-
ma, tavaly viszont mintegy 17
ezer vendégéjszakát jelentett be
12 szállásadó. Ez több mint 5
millió forint adóbevételt jelent a
városnak úgy, hogy a 17 ezer
vendég közül 9,5 ezer itt éjsza-

kázónak nem kellett idegenfor-
galmi adót fizetnie, mivel men-
tesült a fizetési kötelezettség
alól – mondta el dr. Török Er-
zsébet, az önkormányzat adó-
osztályának vezetõje. A mentes-
ségeket a helyi adótörvény ha-
tározza meg, eszerint tavaly
nem kellett fizetnie a 70 év fe-
letti és a 18 év alatti magánsze-
mélyeknek, illetve a munka-
végzési célból városunkban tar-
tózkodóknak. A 2009-ben meg-
állapított mentességek nagy ré-
sze az ideiglenesen Pakson dol-
gozókra vonatkozott, hiszen az
M6-os építése miatt jelentõs
volt tavaly városunkban a mun-
kásturizmus. Számos turisztikai
pályázat feltétele az idegenfor-
galmi adó, emiatt döntött beve-
zetésérõl a képviselõ-testület,
de ekkora mértékû bevételre
nem számítottak – tudtuk meg
dr. Török Erzsébettõl. Az adó-
fajta mûködtetését a kormány is
támogatja, hiszen minden be-
szedett idegenforgalmi adófo-
rinthoz két forintot tett hozzá
tavaly, így a városnak 2009-ben
15 millió forintot hoztak a turis-
ták.                                    -dal-

Egyre többen szállnak meg nálunk

Képeslapokon megelevenedõ történelem
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Nemzeti ünnepünk környékén a tárgyak
közt keresgélve eszembe jutottak azok a
felvételek, melyeket az 1940-es évek szín-
játszásáról láttam a gyûjteményben. Elõ is
kerestem õket, hiszen több olyan cso-
portkép is van köztük, amin díszes huszár
egyenruhában feszítenek a férfiak.

A paksi egyesületi, köri élet színes és
gazdag múltjának egy-egy pillanatát õrzik
ezek a képek. Az elõadások, melyben
megtiszteltetés volt részt venni, az erõs
közösség kovácsolói is voltak.

A színjátszás kezdetektõl az egyik
meghatározó tényezõje volt a magyar
nyelvhasználat, az anyanyelvi kultúra, a
mûveltség megõrzésének, a nemzeti iden-
titás fenntartásának. Az elsõ magyar nép-
színmû Szigligeti Ede Szökött katona
címû darabja – Petõfi, feljegyzése szerint
nem bírt aludni azon az éjszakán, amikor

látta a darabot, hisz a kötéllel verbuvált
Korpádi Gergely lázadásában saját pro-
gramját hallhatta vissza a színpadról.

A történelmi változások a népszíndarabok
mondanivalóját is változtatták, csökkent a
társadalomkritikus hangvétel, stilizálódtak a
karakterek, ének- és táncbetétekkel szí-
nesítették a mûveket. A kulturális életben
betöltött jelentõségük azonban nem változott.

A városi múzeum gyûjteményében ta-
lálható képekrõl sok mindent tudunk: kö-
rülbelül mikor készültek, kik voltak a fõ-
szereplõk, mi az ábrázolt mû címe.
Azonban nem ismerjük minden szereplõ
nevét, minden mû címét. Az egyesületi
élettel kapcsolatos tárgyi emlékek pedig
szinte egyáltalán nem kerültek a múze-
umba. A csoportok hétköznapi életének
kulisszatitkaiba csak az Önök által meg-
õrzött történeteken keresztül pillantha-
tunk be.

Ha a szereplõkkel, a színdarabokkal,
az egyesületi élet múltjával kapcsolatos
emlékeiket szívesen osztanák meg az
utókorral, a jelmezek, a szövegkönyvek,
az egyesületi élet tárgyainak történeteit
ismerik, kérjük írjanak a muzeum.paks
@gmail.com e-mail címre, vagy a
Városi Múzeum, 7030 Paks, Deák F. u.
2. címre. 

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Tárgy/Történet

A fiú örült: nem késte le a buszt, így ki-
sebb az esély, hogy otthon megverik. Most
nem érdekelte, hogy kap majd másért: egy
sáros lábnyomért, egy elszórt kenyérmor-
zsáért vagy egy dühös pillantásért... Nem
foglalkozott a problémákkal, hisz olyan
szépen sütött a nap, a tavasz simogatta
bõrét. 

Miközben csukott szemmel, arcát a fény
felé fordítva zötykölõdött hazafelé, arra
gondolt, milyen jó lesz majd focizni a bará-
tokkal, játszóterezni, csavarogni. Addig
sem kell otthon lennie... Gyûlölte az õszt és
a telet, mikor a négy fal között rettegve vár-
ta, mostohaapja haragja mikor éri utol.

A múltkor is… A fiú arca elkomorult, el-
fordult az ablaktól és lehajtotta a fejét.
Ahogy a házak szaladtak, s takarták el a
napfényt, majd engedték újra vakítani,
úgy villóztak agyában az emlékek. A nad-
rágszíj csatjának fémes, jeges csillanása,
a kígyóként lendülõ szíj, amely nagyot
csattanva marta véresre a bõrét. Õ pisz-
szenni sem mert, csak némán folytak a
könnyei; fogát, öklét összeszorította, kör-
me árkot vájt tenyerébe. Anyja írt más-
napra az ellenõrzõjébe, hogy tornából a

felmentését kérje, nehogy idegenek meg-
lássák hátán a szörnyû csíkokat…

– Anya, hagyd el, meneküljünk el
innen… – könyörgött a fiú nem egyszer, de
csak a szomorú hallgatás volt a válasz, és
a „Nem lehet, kisfiam, nincs hova…”

A tízéves nem tudott mást tenni, csak
várt, várta, hogy nagykorú legyen végre, s
akkor megfogja anyja kezét és kiszabadít-
sa a pokolból. Számtalanszor elábrándo-
zott már arról, hogy õ a mesebeli királyfi,
mostohaapja a sárkány, õ pedig levágja
mind a hét tüzet okádó fejét.

Közben megállt a busz, le kellett száll-
nia. Szívén a szokásos jeges markolattal
ballagott a házuk felé. Mostohaapja épp a
szomszéd nénivel beszélgetett, akivel,
mint mindig, nyájas és kedves volt. Senki
nem tudta róla, hogy vadállat lakozik a
mosolya mögött. A fiú behúzott nyakkal
surrant be mellette a nyitott lakásajtón. 

A félhomályos folyosón, amint a kabátját

vette le, egy csillogó szempárra lett figyel-
mes. Tulajdonosa, a németjuhász kutya,
nyelvét lógatva, jámboran pislogott a fiúra.
A gyerek szíve örömében majd' kiugrott a
mellkasából. – Szia, kutyus! Nahát! Hogy
kerülsz te ide? – A fiúnak hirtelen eszébe ju-
tott közelgõ születésnapja. Biztosan aján-
dékba kapta! Persze! Hisz csak az övé lehet,
hát ki másé? Leguggolt az állathoz, simo-
gatta, ölelgette – Jaj, de jó, hogy itt vagy,
nem leszek majd egyedül, te leszel a játszó-
pajtásom és majd megvédesz engem, ugye,
megvédesz? – észre sem vette, hogy mosto-
haapja közben befejezte kint a beszélgetést. 

– Mit csinálsz? - dörrent a fiúra. – Mit
akarsz a kutyámtól, engedd el azonnal! –
a fiú kétségbeesetten kapaszkodott a né-
metjuhász szõrébe.

– De hát… õ az enyém…
– A tiéd? Mi a tiéd? Soha nem lesz a ti-

éd! – a férfi szemében szinte gyilkos tûz
égett. Egy másodpercnyi néma, vészterhes
csend után a kutyára üvöltött:

– Néró! Fogd meg! – a fiú rémülten hát-
rált a falhoz.

A kutya nem mozdult.
Sólya Emma

A Gyöngyvirágos huszárcsákó c. elõadás szereplõi

A kutya



Egy háromszor három méteres szoba
faággyal, a folyosó végén zuhanyzó aka-
dozó vízellátással, wc, amit lehúzni
nem, legfeljebb leönteni lehet. Alultáp-
lált emberek, elgennyesedett, elférgese-
dett sebekkel, maláriával, hasmenéssel.
Éjjel-nappal járõrözõ, állig felfegyver-
kezett katonák. Az elõbbi dr. Szõcs Teo-
dóra otthona volt egy hónapon át, a töb-
bi a körülményeket jellemzi, amely a
polgárháború sújtotta Kongóban fo-
gadta, ahova nem büntetésbõl, hanem
olyannyira önként ment, hogy még a
részvételi díjat, hétszázezer forintot is
neki kellett összekalapolni. – Paksnak
hála, sikerült – mondja, de azt is elárul-
ja, hogy furcsa érzés volt orvosként
szponzorok után járni. 

Szõcs Teodóra állítólag önfeledt kisgyer-
mek volt, de hamar megérezte a teljesít-
ményelvûség szelét, így beállt a sorba, és
igyekezett helytállni. Az egyetemen, ahol
orvosnak tanult, sokszor voltak nehezebb
periódusok, keményebb vizsgák. Ilyenkor
a szobájában kirakott képekre nézett és azt
mondta: – Értetek megcsinálom. A fotó-
kon afrikai, ázsiai gyerekek voltak. Afrika,
az ismeretlen fekete kontinens már gyer-
mekkorában nagyon vonzotta, egyetemis-
taként pedig egyre erõsödött benne, hogy
oda kell mennie. Hogy kalandvágy-e,
vagy hivatástudat? – Az afrikai kontinens
egy egészen más világ, teljesen más, mint
Európa, Amerika vagy akár Ázsia. Sokkal
közelebb áll a szívemhez, mint jó fizeté-
sért elmenni egy nyugat-európai ország
hightech rendelõjébe, ahol mindent alám
tesznek. Olyan környezet, ahol tudom,
hogy nagy segítségre van szükség, ahol
minden számít, akár egy fájdalomcsillapí-
tó, akár egy jó szó – tárja fel az okokat.

2004-ben orvosi gyakorlatát Ghánában
töltötte. Az inkább kalandtúra volt, bejár-
ták az országot és egy nagyvárosi kórház-
ban „csak” asszisztált. Ezúttal keményebb
feladatra vállalkozott. Interneten jelentke-
zett az Afrika-Magyar Egyesület misszió-
jába. Két orvostársával együtt egy hónapot
töltött Kongóban. – Nem azon aggódtam,
hogy milyen körülmények fogadnak, hogy
sár van, nincs víz. Az ember adoptálódik a
környezethez, átveszi a ritmust. Meg kell
szokni a körülményeket és felülkerekedni.
Inkább a biztonság miatt féltem. 

Az utóbbi szerencsére feleslegesnek bi-
zonyult, nem hallottak fegyverropogást, a
felfegyverkezett katonák látványát viszont
hamar megszokták. Ottlétük nemcsak
megnyugtató volt, de hasznosnak is bizo-
nyult, például az alkalmankénti vacsora-
meghívásuk némi változatosságot hozott a
misszió étkezésébe. Kiwanjában, egy
negyvenezres város menekülttáborában
gyógyítottak. Alapellátást nyújtottak,
merthogy ilyen egyszerûen nincs. Egy kö-
zeli városban van kórház, de oda csak az
jut el, aki meg tudja fizetni. Kiwanjában
vagy magukat gyógyítják az emberek
gyógynövényekkel, vagy 

bemennek a patikába, 

ami egy fabódét jelent, 

és a „gyógyszerésszel” közösen felállít-
ják a diagnózist, kiválasztják a megfele-
lõ gyógyszert, döntenek az adagolásról.
Ennek eredményeként a magyar orvo-
soknál megjelenõk többsége sokféle,
régóta hordozott nyavalyával küszkö-
dött. Az orvosoknak pedig el kellett dön-
teni, hogy az elgennyesedett sebet keze-
lik, a derékfájásra adnak gyógyszert,
vagy a maláriára. Amikor a menekülttá-
borban befejezték a rendelést, beültek a
bérelt terepjáróba és a környezõ falvak-
ban fogadták a betegeket. Hol a szabad

ég alatt, hol egy ház teraszán, hol egy
összetákolt fabódéban, ahova becsorgott
az esõ.

– Afrika fizikailag is, lelkileg is megvise-
li az embert. Más a klíma, az életritmus, az
étkezés, ott nincs jelentõsége az idõnek.
Le kell lassulni, van idõ átértékelni és
meglátni, hogy mi jó és mi nem.
Helyreteszi az ember értékrendjét, különö-
sen, ha még azt is megtapasztalja, hogy
milyen az igazi éhség. 

Teodóra számára sokat adott a Kongóban
töltött egy hónap. Egyrészt szakmailag is
sok tapasztalatot, hiszen itt nem segítette a
diagnosztikában labor, röntgen, miegy-
más. Nem volt a közelében édesanyja, aki
egyben kolléganõje, mentora, nem volt ki-
vel konzultálni. De 

megvalósíthatta 

egy régi álmát, 

és segíthetett azoknak, akik számára ez
rendkívül sokat jelentett. A kint látottak
tovább csiszolták az ifjú doktornõ érték-
ítéletét. Az itthoni elégedetlenséget és
panaszáradatot, amit sajnos nap mint nap
tapasztalt, még kevésbé érti meg. Igyek-
szik ezeket csillapítani, amikor arról be-
szél, hogy jó, jó, valóban elõfordul, hogy
várni kell egy vizsgálatra, de legalább
nem kell leélni az embernek az életét egy
rosszul összeforrt lábtöréssel, örökösen
mankóra utalva. Itt az idõskori látásrom-
lásra van gyógyír, nem jelenti azt, hogy
vakon kell leélni az ember életét. Érde-
mes hát néha ehhez is hasonlítani az éle-
tünket, nemcsak ahhoz, ahol jobbak a
körülmények. 

Bár kemény világ Afrika, a doktornõ
visszavágyik. Olyan, mint a vándorma-
dár. Jól érzi magát Pakson, hiszen itt nõtt
fel, ez az otthona, úszni, futni jár, táncol,
olvas, spanyol nyelvet tanít és olyan sze-
rencsés, hogy édesanyja mellett gyako-
rolhatja hivatását. Aztán, amikor mehet-
nékje támad, ez a biztos háttér segíti az
álmok megvalósítását. Elmenne hasonló
missziókba akár Afrikába, akár Ázsiába,
vagy Dél-Amerikába. – Fizetség sem
kell, csak mehessek. Az nekem nagyon
nagy boldogság, ha csinálhatom. Amo-
lyan belsõ indíttatás…          

Vida Tünde
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Jó napot, mi újság?

Távol Afrikától
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Sport

– Nem azért igazoltam a Paksi FC-hez,
mert paksi vagyok és nekem ezért a kez-
dõcsapatban a helyem. A teljesítményem
alapján ítéljenek meg – kezdte az interjút
Vayer Gábor, aki 1977. május 18-án szü-
letett és idén januárban igazolt a PFC-
hez. Profi szemlélet a pályán vagány,
ugyanakkor a magánéletben szerény fia-
talembertõl. Gábor legutóbb az 1996-97-
es szezonban ölthette magára az Atom-
város színeit, igaz akkor még piros-ké-
ket. 

Késõn kezdett futballozni. Elmúlt már
10 éves, amikor a Paksi SE-nél igazolt
játékos lett. Addig a Fehérvári úti Sport-
telep szomszédságában nevelkedõ
„Kisdájci”– édesapja után szabadon – az
utcabeliekkel játszott, majd 1989-tõl
1993-ig a zöld-fehérek korosztályos
együtteseiben cseperedett. Az Atomerõ-
mû SE-nél felfigyeltek a ballábas, szél-
vészgyors csatárra és nyomban „átiga-
zolták”. Az ASE felnõttben az NB II-ben
63 meccsen 17-szer volt eredményes. A
következõ állomás már egy „profi” ma-
gyar klub volt: az elsõ osztályban szerep-
lõ Gyõri ETO FC, ahol 2001-ig játszott
és 135 mérkõzésen 36-szor zörgette meg
az ellenfelek hálóját. Ezután külföldre,
elsõként Portugáliába igazolt. 

– Két oka is volt annak, hogy külföldre
szerzõdtem. Egyrészt mindenképp „A”
válogatott futballista akartam lenni (az
U21-es korosztályban 1996 és 2000 között
11-szer szerepeltem), de az akkori szövet-
ségi kapitány, Bicskei Bertalan kijelentet-
te, csak a külföldön szereplõkre számít.
Másrészt akkor még Portugáliában játszott
egyik legjobb barátom, Fehér Miklós (aki
2004-ben a Guimares-Benfica mérkõzé-
sen a pályán hunyt el). A Santa Clara csa-
patában – mely egy kis sziget együttese –
három évet szerepeltem, elõször elsõ,
majd a második vonalban. 

Hatalmas különbség 

Magyarországhoz képest, 

hogy mindenki tudja, mennyit keresnek a
játékosok, a polgárok elismerik azt, hogy
aki az ottani elsõ ligában szerepel, az va-
lóban jó futballista. A sztárcsapatok iga-
zi húzóerõt képviselnek, nem ritkák az
50-60 ezer nézõ elõtt lejátszott mecs-
csek, a gyerekek mind focizni akarnak, a

média is sokkal érdeklõdõbb. A Santa
Clara csapatát a legkisebb pék is ugyan-
olyan komolyan támogatta, mint a sziget
kormányzója, a hajózási vagy légitársa-
ság – eleveníti fel a portugál emlékeket,
melyek a másodosztályú Portosantese-
ben folytatódtak. Itt 6 meccsen 4 gólt
lõtt, ám a következõ szezon elõtt az egy-
kori gyarmatokról jó játékosokkal töltöt-
ték fel a kereteket, ezért váltania kellett.
Következett az elsõ liga, elõbb Ciprus-
ban, majd Izraelben. Utóbbi országban
sok magyar játszik, az életszínvonal ki-
váló, de még nincs komoly, nemzetközi
szintû együttes, a futball fejlõdõfélben
van, meséli Gábor, aki aztán egy évre ha-
zatért, majd két éve a Fehérvár csapata
után Lengyelországba, az élvonalbeli
LKS Lodz-hoz igazolt. – Szembetûnõ
volt, hogy nagyon kevés a légiós, inkább
a hazai fiatalokat szerepeltetik, a feltö-
rekvõ vállalkozások rengeteg pénzt fek-
tetnek a futballba. Mindennek meglett az
eredménye, mivel az utóbbi világ- és
kontinenstornák a lengyel válogatott
részvételével zajlottak és a 2012-es Eu-
rópa-bajnokságot is közösen rendezhetik
Ukrajnával – taglalja. Az ottani viszo-
nyokat illetõen elmondta, hogy a lengyel
labdarúgó szövetség „tiszta vizet öntött a
pohárba”, ugyanis csapatukat egy évvel

a 100. évfordulót követõen megfelelõ
bankgaranciák híján a 7. helyrõl a má-
sodosztályba sorolta…

– Szerettem volna még pár évig külföl-
dön játszani, görögországi ajánlatom is
volt, de Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyve-
zetõje harmadszori hívó szavára már nem
lehetett nemet mondani – tárja fel vissza-
térésének hátterét.  – Úgy gondolom, mi-
vel paksi vagyok, tartozom annyival szü-
lõvárosomnak, hogy amíg tudásom legja-
vát tudom nyújtani, segítsek a PFC-nek
céljai elérésében. Az elsõ tízben végezni
a Soproni Ligában reális célkitûzés, de
remélem, a jövõben még szebb álmokat
szõhetünk. A körülmények is alaposan
megváltoztak. Amikor eligazoltam – ezt
mindenki tudja –, a város és az atomerõ-
mû vezetésének viszonya nem volt fel-
hõtlen. A két klub: a PSE és az ASE in-
kább riválisok voltak, mint partnerek. A
PSE pálya sem így nézett ki. Látszik az
utóbbi évek együtt gondolkodása, a közö-
sen felvázolt cél az önkormányzat és az
erõmû között. A stadion egyre épül és
szépül, a villanyvilágítás mellett mûfüves
pálya létesült, jelenleg a klub fogadóépü-
lete elõtti tér burkolatát cserélik a szak-
emberek. A fiatalok is egyre jobb körül-
mények közt készülhetnek, az anyagi hát-
tér biztosított, már csak a mi eredmé-
nyeink kellenek. Szeretnék párommal és
7 hónapos kisfiammal végleg letelepedni
szülõvárosomban.              Faller Gábor

Vayer Gábor – újra itthon

Két döntetlen 
az NB I-ben
Az elmaradt Zalaegerszeg elleni Sopro-
ni Liga mérkõzést követõen két döntet-
lennel kezdett a Paksi FC. A 17. fordu-
lóban Nyíregyházán, a következõ já-
téknapon hazai pályán a Vasassal osz-
tozott a pontokon Gellei Imre együtte-
se. Elõbbi találkozón Tököli Attila, míg
utóbbi meccsen szintén Tököli, vala-
mint Kiss Tamás volt eredményes. A
Paksi FC a bajnokságban továbbra is a
9. helyen áll. Márciusban 20-án a Fe-
rencváros ellen itthon, míg 27-én Ka-
posváron lép pályára a zöld-fehér egy-
let. A ZTE ellen 31-én pótol a PFC.       
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A rossz idõ ellenére március 
1-jén megkezdték a Dunán az
edzéseket az Atomerõmû SE
kajakosai és kenusai. Jól beöl-
tözve, melegítõben, sapkában,
speciális „kesztyûvel” felsze-
relkezve az idõsebbek már a
vízen készülnek a 2010-es ver-
senyekre. A mostoha idõjárás-
nak köszönhetõen február ele-
jén lemaradtak az országos fi-
zikai felmérõrõl, ezért házi
versenyen mérték le, hogy si-
került a téli alapozás.

– A hosszú téli munka után
már nagyon várták a gyerekek a
tavaszt, megváltás nekik, hogy
már evezhetnek – mondja
Bedecs Ferenc, az ASE kajak-
kenu szakosztályának vezetõ-
edzõje. – Most még nagyon egy
csoportban közlekednek, a csó-
nakházzal szembeni öbölben,

ahol a nagy fák megfogják a
szelet, köröket eveznek, mi pe-
dig két motorcsónakkal és szá-
raz ruhával követjük õket. Bo-
rulás még nem volt, de biztos

lesz, aki megmártózik. A na-
gyok, úgy harmincan, egy jó
órát vannak a vízen, ami után
futás vagy konditerem követke-
zik. A kicsik még bent edzenek

a telepen. A hónap végén tava-
szi edzõtáborba megyünk Fadd-
Domboriba 50-55 gyerekkel, a
legkisebbeket délutánonként
hozzák le, velük együtt 70-80-
an leszünk. Boros Gergõ már
megkezdte a vizes edzéseket a
magyar válogatottal Spanyolor-
szágban, Sevillába utazott hat-
hetes edzõtáborba – vázolta
Bedecs Ferenc.

A következõ pár hónap prog-
ramja a következõképpen ala-
kul: az elsõ verseny Tolnán lesz
április közepe táján, május kö-
zepén pedig az ifjúsági és fel-
nõtt rangsoroló versenyre kerül
sor, míg május 21-23 között a
Magyar Kajak-Kenu Szövet-
séggel közösen rendezik Fadd-
Domboriban a Maraton Magyar
Bajnokságot. Nyári kezdésként
június elején az atomerõmû
igazgatóságai közötti sárkány-
hajó versenyt bonyolítja a szak-
osztály.               Kovács József

Hideg víz, zord idõ nem akadály

Mindössze két vereséggel a má-
sodik a táblázaton az NB I. A
csoportjában az Atomerõmû SE
U20-as korosztályú kosárlabda-
csapata. Az egyik vereséget
Székesfehérváron a száz száza-
lékos Albacomp ellen, a másikat
a Gesztenyés úti csarnokban a
Nyíregyháza ellen szenvedte el
a Schmidt Béla által irányított
társaság. A 12 fõs keretben tízen
saját nevelésûek, zömmel 1992-
es születésûek. A versenykiírás
szerint két túlkoros játékos –
max. 22 év – szerepelhet. Õk
ketten: Medve Máté, aki Buda-
pestrõl, a BLF csapatából, Ko-
vács Ákos pedig Kecskemétrõl
érkezett. A legeredményesebb
Morgen Ferdinánd, a 208 cm-re
nõtt játékos idén decemberben
tölti be a 20. évét, az ASE U20,
és felnõtt csapata mellett az NB
I B-s bonyhádi felnõtt csapat-
nak is stabil tagja.

– Három kiemelkedõ tudású
játékos van a csapatban, fejlõ-
désük folyamatos. Ferdi egyéni
edzésmunkát is végez, állandó-
an képezi magát, és mindent
megtesz azért, hogy megfelel-

jen a követelményeknek. A
szurkolók is láthatták, hogy Ko-
vács, Medve és Morgen a csere-
padról beszállva bármikor a fel-
nõtt csapat hasznos kiegészítõi
lehetnek. Az utánpótlás mérkõ-
zéseken a három fiút addig ját-
szatom, amíg nincs biztosítva a
gyõzelem. Amint lehetõség van
rá, a többieket is pályára kül-
döm, de õk még fiatalok. A cél,
hogy hármójuk mellett a többi
játékos is elérjen egy olyan
szintre, hogy a mérkõzések so-
rán, ha a háromból kiesik vala-
ki, akkor közel azonos értékû
játékot nyújtson a helyére lépõ.
A jelenlegi állás szerint nagy
esélyünk van arra, hogy bejus-
sunk a bajnokság négyes döntõ-
jébe, mivel nekünk csak kettõ, a
mögöttünk harmadik helyen ál-
ló Kecskemétnek viszont hat
veresége van. A négybe az NB I
A elsõ két helyezettje, valamint
az NB I B Keleti és Nyugati
csoportjának elsõ helyezettje jut
– mondta el Schmidt Béla. Az
U20-as csapat legutóbbi mérkõ-
zésén: Dombóvár KC–Atom-
erõmû SE: 61–88.          (joko)

Még sosem voltak ilyen jók
Az alapszakasz végsõ sorrend-
je szempontjából is nagyon
fontos volt a Szolnok elleni
rangadó. Sokan jöttek a Tisza
partjáról szurkolni az Olajnak,
zsúfolásig tele volt a vendég
szektor. Váradi triplájával már
a 25. másodpercben megsze-
rezte a vezetést a vendégcsa-
pat, Clark és Dill azonban
gyorsan válaszolt. Felváltva
estek a találatok, paksi oldalon
Mészáros, az Olajnál Barro
szorgoskodott. 

Az utolsó tíz percnek egyenlõ
állásból indultak neki a csapatok
(61-61). Óriási volt a hangulat,
mindkét oldalon záporoztak a
kosarak, de egyik fél sem tudott
nagyobb elõnyre szert tenni. A
hajrában Kovács Ákos triplájá-
val már 6 ponttal ment a hazai
csapat, de nem adta fel az Olaj,
kíméletlen belemenésekrõl szólt
a maradék egy perc. Az utolsó
negyven másodpercben tovább
fokozódtak az izgalmak, hat
büntetõt is kihagyott az ASE, de
a Szolnok már csak megközelíte-
ni tudta a hazaiakat. ASE
–Szolnoki Olaj KK 85-82.

A következõ fordulóban me-
gyei rangadóra került sor
Dombóváron. Az ASE kereté-
ben a mérkõzés elõtti napok-
ban sok volt a sérült, Mészá-
ros Zalán boka-, Körtélyesi
térdsérülés miatt nem edzett,
de Gulyás, LaGrange, és
Panta  sem tudott teljes értékû
munkát végezni. Ennek elle-
nére is az Atomerõmû volt a
találkozó esélyese a meg-
gyengült DKC ellen. Az elsõ
negyedben még tartotta magát
a hazai csapat, csak két pont
volt az ASE elõny tíz perc
után. A folytatásban gyorsan
eldöntötte a mérkõzés sorsát
Horváth Imre legénysége, és
a végjátékban sem történt
gyökeres változás. Magabiz-
tos, 22 pontos különbségû
gyõzelmet aratott a vendég-
csapat. Dombóvár KC
–Atomerõmû SE: 72–94. Az
ASE negyedik helyen áll a
táblázaton, a következõ baj-
noki mérkõzés lapunk megje-
lenésével egy idõben lesz a
Gesztenyés úton.                   

(kovács)

Fontos gyõzelmek
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Megfelelõ ütemben halad a Pak-
si FC Stadionja elõtti terület tér-
burkolat cseréje. A Soltút Kft.
szakembereinek április 15-ig
kell elkészülniük, a beruházás
bruttó 45 millió forintba kerül,
melyet Paks város önkormány-
zata finanszíroz. Bõ egy hónap-
ja dolgoznak a kivitelezõ cég
munkásai a stadion elõtti terüle-
ten. A rossz idõjárási körülmé-
nyek miatt az elsõ kapavágás
csak az elmúlt hónap közepén
történt, azóta viszont gõzerõvel
folyik a munka. A Fehérvári út
aszfaltcsíkja is érintett a kivite-
lezésben, ahhoz azonban márci-
us 15-ig nem nyúlhattak a szak-
emberek. – A közút területe
úgynevezett téli üzemben volt,
ezért eddig csak az önkormány-
zati területen dolgozhattunk. A
csapadékcsatorna gerince teljes
hosszában és a víznyelõ-beköté-
sek elkészültek, jelenleg az ak-
naépítések és a burkolat-elõké-
szítések folynak – mondta el

Istlstekker Tibor, a Soltút Kft.
mûszaki vezetõje. 

A Soproni Liga küzdelmei és a
Ligakupa találkozók azonban
márciusban már javában zajla-
nak. A legnagyobb érdeklõdés-
sel várt összecsapás minden-
képp a PFC–Ferencváros bajno-
ki meccs lesz. Mivel a mûfüves
pályát decemberben átadták,
megszûnt a vendégparkoló, hi-
szen korábban itt tehették le jár-
mûveiket az ellenfél szurkolói.
Gondoskodni kell tehát egy új
megállóhely kialakításáról,
melynek munkálatai szintén zaj-
lanak. – A város végén, a régi
gázcseretelep melletti-mögötti
területen alakítják ki a szakem-
berek az új megállóhelyet – tájé-
koztatott Balog Judit, a PSE
ügyvezetõje. A kétszáz gépjár-
mû befogadására alkalmas ven-
dégparkoló kialakításának mun-
kálataival március 20-ig szeret-
nének elkészülni, így a Ferenc-
város feltehetõen nagy számú
drukkerhadát kulturált körülmé-
nyek közt fogadhatják majd. 

efgé
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Megszépül a stadion elõtti tér

A március 20-án 17.30-kor kezdõdõ Paksi FC–Ferencváros mér-
kõzéssel kapcsolatban a paksi klub vezetése arra kéri a szurkoló-
kat, hogy az építkezés miatt NE AUTÓVAL érkezzenek a mérkõzés-
re, mivel a stadion elõtt nem lehet megállni. A meccsre külön,
INGYENES autóbuszjáratokat indítanak 16 órától folyamatosan a
Barátság út–Újtemplom utca–konzervgyár–fõposta–Szent István
tér–stadion útvonalon. A találkozót követõen a buszjáratok visz-
szaszállítják a szurkolókat. Az összecsapást a Sport Televízió élõ-
ben közvetíti.

Változatlanul a futball és a
paksi labdarúgók népszerûsíté-
sét, a sport, a szurkolók és a
szponzorok között történõ köz-
vetítést tartja legfontosabb fel-
adatának a Paksi Labdarúgó
Klub. Minderrõl soros közgyû-
lésüket követõen beszélt
Bencze János elnök. Ezen a
múlt évet értékelték, az ideit
tervezgették. A vezetõségben
nem történt változás, nem is
volt esedékes. A klub 1993-
ban alakult, annak érdekében,
hogy segítsen elsimítani azo-
kat a hullámokat, amelyeket a
PSE és az ASE labdarúgó
szakosztályainak egyesítése
váltott ki, mondja az elnök.
Eddigi tevékenységüket össze-
foglalva felidézte a nevükhöz
fûzõdõ bálokat, ahol a város
legjobb sportolóit díjazták
több korosztályban is. Ezt a
hagyományt az iparoskör vette
át, de a Paksi Labdarúgó Klub
változatlanul díjazza az év leg-

jobb futballistáját a Somodi
Kupával, amelyet mindig a ta-
vaszi szezon utolsó hazai mér-
kõzésén adnak át. Bencze Já-
nos elmondta, hogy idén több
energiát fordítnak a Paksi
Nyürge népszerûsítésére. Két
éve egy pályázat nyomán szü-
letett meg a város kabalájának
szánt figura, amit szeretnének
„felnevelni”. Emellett a klub le-
hetõségeihez mérten támogatja
az utánpótlást, illetve a sport-
rendezvényeket, és szervezi tag-
jai számára a vidéki mérkõzé-
sekre történõ utazást.       -vida-

„Felnevelnék” a Nyürgét
Megkezdõdött az NB III Dráva
csoportjának tavaszi küzdelem-
sorozata, ahol remekül rajtolt
Buzás Attila vezetõedzõ csapa-
ta. A Paksi FC II. elsõ mérkõzé-
sén Cziráki két lövésével, vala-
mint Mészáros, Féhr és Harasz-
ti góljaival 5:0-ra legyõzte
Ócsárd együttesét. – Nagyon jól
jött az elsõ gyõzelmünk és a
nagy gólarány is figyelemre
méltó. Csapatomnak fontos volt
a kezdés, hiszen sok fiatal szere-
pel az NB III-ban, és ez lendüle-
tet adhat a folytatásra – mondja
a vezetõedzõ. Többen a felnõtt
keretben edzenek, mások az if-
júsági együttesnél készülnek,
továbbá három idõsebb labdarú-
gó játszhat még a második szá-
mú gárdánál, így alakul ki a ke-
ret. – Néhányan már a Ligaku-
pában is megmutatták magukat,
többek közt ifj. Haraszti és Fio-
la, utóbbi már a Vasas elleni baj-
nokin kezdõként lépett pályára.
A Ligakupa sorozat szerintem

fontos Paksnak, mert ez kiugrá-
si lehetõség mindenkinek. NB I-
es játékosok ellen mérkõzni és
legyõzni õket fontosabb, mint
az, hogy az NB III harmadik
vagy negyedik helyén végez a
tabellán – értékelt Buzás Attila.
– Jó szellemiségû a PFC II. ke-
rete, a felnõtt csapat pályaedzõi
minden hazai meccsünket meg-
tekintik, és árgus szemekkel fi-
gyelik a játékosokat – folytatta
Mészáros István, az NB III csa-
patkapitánya. – Nekem is az a
célom, hogy az elsõ csapatban
játsszam, de ha a harmadosztá-
lyú gárdához irányítanak, akkor
ott nyújtok maximumot – tette
hozzá a középpályás. 

A csapat számára a második
hely tûnik reális célnak, mivel a
listavezetõ Baja mind a 14
meccsét megnyerte, elõnye be-
hozhatatlan. A PFC II. a Dom-
bóvárral a Szentlõrinccel és a
Kaposvár II-vel áll harcban a
dobogó második fokáért.    röné
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március 21. (vasárnap) 19 óra
SHERLOCK HOLMES

angol-am.-ausztrál akciófilm

március 24. (szerda) 17 óra
51-ES BOLYGÓ

spanyol-angol animációs film

március 28. (vasárnap) 19 óra
SZINGLIK ÉJSZAKÁJA
magyar romantikus vígjáték

március 31. (szerda) 19 óra
VALENTIN NAP

amerikai romantikus vígjáték

Mozimûsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Nyitva tartás: 

H-V 05-19-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

A Paksi Kertbarát Egyesület
hagyományteremtõ szándékkal
programot indít Nyitott Kertek
címmel. A program célja: a vá-
rosban lakók kertjeinek bemu-
tatása a tulajdonosok nevezése
alapján. Az egyesület olyan
kertészkedni szeretõ házigaz-
dák jelentkezését várja, akik
szívesen körbevezetik kertjük-
ben az érdeklõdõket, akiknek
praktikus tanácsokat, illetve ta-
pasztalatokat adnak át.

A programon bárki részt ve-
het, aki nevezését március 31-
ig, a polgármesteri hivatal
földszintjén elhelyezett doboz-
ba teszi, illetve jelentkezni le-
het elektronikus úton, a paksi-
kert@freemail.hu email címen
is. A nevezõszelvényen szere-
pelni kell a kerttulajdonos ne-
vének, címének, telefonszámá-
nak. A nevezõk névsora a Pak-
si Hírnökben, valamint Paks
város honlapján jelenik meg,
illetve kiosztják az április 16-

ai kertészeti napon. A Nyitott
Kertek napját április 17-én,
reggel 8-tól 16 óráig rendezik
meg. A nevezõk közül a III.
Paksi Siller Fesztiválon öt
kertesgazdát sorsol ki az egye-
sület, akik tárgyjutalomban ré-
szesülnek.

Nyitott kertek
a gyermekkönyvtár?

Suzanne, Selfors: Mentsük meg
Júliát!
A tizenhét éves Mimi
Wallingfordnak olyan élete
van, amirõl a legtöbb lány
csak álmodozhat: fõszerepet
játszik a családja színházában
a Broadwayn a Rómeó és Júli-
ában. Ám a színészkedés nem
az álma. Mimi azért küzd,
hogy orvosi egyetemre járhas-
son. A Rómeó és Júlia utolsó
elõadása elõtt Mimi valóban
elmenekül: a szívtipró rock-
sztár Troy  Summerrel, a ser-
dülõ lányok bálványával
együtt varázslatos módon
Shakespeare Veronájában
csöppen. Amikor megismeri
az igazi Júliát, nem akarja to-
vább tétlenül nézni, hogy a
története tragikus véget érjen.
De mi lesz, ha megváltoztatja
a világ leghíresebb szerelmi
történetét?  Visszajutnak-e va-
laha Troyjal a New York-i
Broadwayre? A hideg rázza
Troytól. Megtalálja Veroná-
ban az igazit? A válaszokat
megkapod, ha elolvasod a Vö-
rös pöttyös könyvek legújabb
kötetét.

Lázár Ágnes
gyermekkönyvtáros

Mit ajánl
olvasóinak

1%
A Mesevár Alapítvány köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik adójuk
1%-át céljaink elérése érdekében
ajánlották fel. A 2008-as év SZJA
1%-ának felajánlott összege:
721.261 Ft volt, melyet udvari játé-
kaink fejlesztésére és a gyermekek
mozgáslehetõségeinek bõvítésére
használtunk fel. Bízunk abban, hogy
a 2009-es évi jövedelmük 1%-ával
minél többen támogatják alapítvá-
nyunkat.
Köszönettel: 
a Mesevár Alapítvány Kuratóriuma 

A Havi Magyar Fórum irodal-
mi, társadalmi, kulturális és
politikai folyóirat márciusi
számában Kuti Horváth
György: Petõfi emlékezete és
Oláh Zoltán: Sujtásos csend-
ben címû verse is olvasható.

Megjelent az Ígéretek címû
antológia második kötete, ben-
ne Fittné Szilvássy Ildikónak,
a Vak Bottyán Gimnázium
magyar–német szakos tanárá-
nak versével. A folyóirat a vá-
rosi könyvtárban olvasható, a
könyv kölcsönözhetõ.

Folyóirat-ajánló

A Bezerédj Általános Iskola és
Diákotthon vizuális osztályai-
nak tanulói hívnak minden ér-
deklõdõt a „Világ gyerekszem-
mel” címû kiállításukra. A tárlat
március 25-én, 17 órakor nyílik
a mûvelõdési központ kiskiállí-
tójában. Megnyitja dr. Leitner
Sándor festõmûvész, a Kapos-
vári Egyetem Mûvészeti Kará-
nak dékánja. Közremûködik a
Pro Artis Klarinét Kvartett. 

Újra várja a roma lakosokat a Cigány Kisebbségi Iroda, ahova
problémáikkal, ügyes-bajos dolgaikkal fordulhatnak az érdek-
lõdõk. Hétfõtõl csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken pedig
8–11-ig kereshetik fel az irodát. Kedden és csütörtökön délutá-
ni foglalkozásokat tartanak roma gyerekek számára. Jelentkez-
hetnek a 06-30/576-4627-es telefonszámon, illetve a Barátság
utca 8. szám alatt. 

Kiállítás

Cigány Kisebbségi Iroda

A fenti címmel tart elõadást március 29-én, 17 órakor a polgármes-
teri hivatal nagytermében Baka György, a Zöldtárs Alapítvány el-
nöke. A paksi kertbarátok minden érdeklõdõt szeretettel várnak. 

Vegyszerek a háztartásban és komposztálás
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Március 22.: Voulez vous? 
– francia klub. Ha szereted a
francia filmeket, ételeket, kul-
túrát, nyelvet és életérzést, ak-
kor itt a helyed. Nyelvtudás
elõny, de nem szükséges. 
Március 29.: Irodalmi kávéház.
Azoknak, akik szeretnék meg-
osztani irodalmi élményeiket,
beszélgetnének könyvekrõl, s
kíváncsiak arra is, amit még

nem olvastak és szívesen eltöl-
tenének egy-egy kellemes dél-
utánt jó társaságban.
Március 30.: Chat room 
– angol kommunikációs klub.
Gyere el, ha már tanultál ango-
lul és szeretnéd egy kicsit fel-
eleveníteni a tudásod kötetlen,
jó hangulatú csevegéssel. 
A programok 17 órakor kezdõd-
nek a VMK-ban. 

Vár a PLACC
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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

AKCIÓ!!!
VESZETTSÉG 
elleni védõoltás,
mely minden évben
kötelezõ az ebek számára 
2.200 Ft/eb vagy cica 
március, április
hónapokban

a Paksi Kisállatrendelõben! 
(Pollack Mihály utca–Kurcz György utca sarok)

Rendelési idõ: 
hétfõtõl péntekig 9.00–10.00, 16.00–19.00

Szombaton: 9.00 –11.00
Telefon: 06-30/9-472-400

Féregtelenítés: 100 Ft/10kg

dr. Plachy Gábor szakállatorvos
www.paksikisallatrendelo.hu

A K C I Ó !
HOYA multifokális
szemüveglencsékre
30%-os kedvezmény

Egyes szemüvegkeretekre
50%-os kedvezmény

Üzleteink:

Az akció 2010. március 31-ig tart!

7100 Szekszárd
Széchenyi u. 21. I. emelet

Telefon: 75/311-262

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

Új közérdekû
telefonszámok

Pákolitz István 
Városi könyvtár:

Gyermekkönyvtár: (75) 830-360
Feldolgozók, rendszergazda: 

(75) 830-361
Felnõttkönyvtár: (75) 830-362

igazgató, pénztáros: (75) 830-370
A központi szám változatlan:

(75) 421-499.
Fax: (75) 510-035

Városi Múzeum

Igazgatói titkárság: (75) 830-373 
Muzeológusok: (75) 830-374 

A korábbi szám is él:
(75) 510-448

Fax: (75) 510-449

MEGHÍVÓ

„keressétek Isten

országát 

és az Ő igazságát”

Művelődési Ház

klubterem

MINDEN VASÁRNAP

1700 órakor

TEMPÓ
Autósiskola

Tanfolyam indul: „B” személygépkocsi
kategóriában 2010. március 22-én 15.00-kor.

TANDÍJKEDVEZMÉNY
10.000,-Ft

VEZETÉSI ÓRÁK DÍJAI 
MÉG A TAVALYI ÁRON

Jelentkezés: a fenti idõpontban  Pakson, az
ESZI-ben, fsz. 42-es tanterem; vagy a
70/3868-797-os számon Nagy Lászlónál.

- Kamatmentes részletfizetés
- Ajándék DVD – oktatási filmsegédlet

- Számítógépes tesztgyakorlási lehetõség
- Online KRESZ-teszt térítésmentes használata

- Kedvezõ árak ww
w.
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