A Magyar Motorsport Szövetség őt választotta az év legeredményesebb férfi
versenyzőjének, idén szeretné túlszárnyalni eddigi sikereit. – Jó napot, mi
újság? – kérdeztük ezúttal Gyutai Adriánt.
15. oldal
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Elkészült az új ellátóközpont
Befejeződött az építkezés, elkészült a Fogyatékkal Élők és
Idősek Napközi Otthona épülete. A Kereszt utcai beruházás
műszaki átadását az év végén
tartották.
Augusztus közepén kezdődött
el a volt óvodaépület átalakítása
a Kereszt utcában. A kivitelezésre a négy ajánlattevő cég közül
kiválasztott Ulbert Kft. kapott
megbízást. A szerződésben vállalt 150 napos határidőt annak
ellenére tartani tudták, hogy
az építés során több, előre nem
látott probléma nehezítette a

munkát. Ahogy azt Ulbert Sándortól, a cég vezetőjétől megtudtuk: a közműveket teljesen
át kellett építeni, a rendszert a
Kereszt utcai vezetékekre kötötték át. A tető szerkezete rosszabb
állapotban volt, mint ahogy azt
az előzetes felmérések alapján
várták, a legtöbb tartógerendát
és lécet cserélni kellett csakúgy,
mint a cserepeket. Emellett az
utcában zajló nagy forgalom is
nehezítette a kivitelezést, átmeneti forgalomkorlátozással lehetett biztosítani az ingatlan megközelítését, a tető javítását és a
külső homlokzat felújítását. Paks

új szociális ellátóközpontjában a
fogyatékkal élők (mozgás-, látásés értelmileg sérült emberek)
számára biztosít majd a város
nappali gondozást, és ebbe az
intézménybe költözik át az idősek klubja a Templom utcából.
Emellett az épületet úgy alakították ki, hogy biztosított lesz a
lehetőség egy nappali melegedő
működtetésére is a hajléktalanok
számára. Az intézményben két
nagyméretű nappali tartózkodó
helyiség, három pihenőszoba,
hat férfi-női mosdó, két zuhanyzó, egy 31 négyzetméteres
étkező és egy 20 négyzetméte-

res tálaló, valamint egy adminisztrációs szoba és egy öltöző
készült, elkülönülten biztosítva
a különböző ellátásokhoz szükséges helyiségeket. Az épülethez nagyméretű udvar, tornác,
valamint nyolc parkolóhely is
tartozik. Az építkezés befejezése
után elindult az engedélyezési
folyamat, ennek lezárulta után
kezdi meg működését a központ. A beruházást, melyet a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány húszmillió forinttal
támogatott, nettó nyolcvanmillió forintból valósította meg az
önkormányzat.
-dsz-

rendelet módosítását is. Ez azért
került napirendre, mert január
elsejétől egységes néven, önkormányzati segélyként folyósítják
az átmeneti és a temetési segélyt,
valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást.
A testület döntött arról is, hogy
elkezdi munkáját a közterület-felügyelet. A szervezet az
önkormányzat égisze alatt, egy
piactéri irodában dolgozik január elsejétől. A felügyelet három
munkatársa köztisztviselőként
felel majd a városban a közterület rendjének fenntartásáért,
együttműködve a rendőrséggel,
a polgárőrséggel és a mezőőri
szolgálattal.
Egyéves előkészítő munka után
elkészült Paks új Helyi Építési

Szabályzata és Szabályozási Terve, az új rendeletek megtekinthetők a város honlapján.
444 millió forintot nyert a vízkárveszélyeztetettség csökkentése
című pályázaton a projekt megvalósítására a város. A tervek
előkészítése során derült ki, hogy
a beruházásra korábban megszavazott önerő kevésnek bizonyul.
A szükséges 260 millió forint
többleterőt biztosítja az önkormányzat – erről is határozott
decemberi ülésén a testület.
Zárt ülésen döntöttek a városvezetők a „Paks kultúrájáért”
Díjról: határozatuk szerint
2014-ben a magyar kultúra
napi városi ünnepségen Berta
Alexandra citeraművész veheti
át az elismerést. Dallos Szilvia

Döntés után
Nem lesz lakbéremelés 2014-ben
az önkormányzati bérlakásokban – döntött a képviselő-testület. Az indoklás szerint 2013-ban
a megye városaiban alkalmazott

díjtételekhez igazították a paksi
lakbéreket, nagyobb mértékű
emelés történt, ezért nem lesz
szükség módosításra. A városatyák véleményezték a szociális
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Évet értékel a polgármester
Hagyományos évértékelő interjújában Hajdú János polgármestert arról is megkérdeztük,
indul-e az őszi helyhatósági
választásokon.
– Mozgalmas év volt a 2013-as:
beindult a hulladékgazdálkodási rendszer. Vele a szelektívhulladék-gyűjtés, megépült a
gyógyászati központ új szárnya,
megkezdődött a szennyvíztelep
rekonstrukciója… Hogyan változik meg a paksiak élete a beruházások által?
Az alapinfrastruktúrát érintő beruházásoknak az a célja,
hogy az önkormányzat az alapkötelezettségei körébe tartozó
feladatainak
maradéktalanul
eleget tudjon tenni, és magas
színvonalú, biztonságos szolgáltatásokat tudjon nyújtani a lakosságnak. Ezek nem látványos
beruházások, de annál több
feladatot adnak az önkormányzatnak és a hivatalnak. Mivel a
finanszírozásuk nagyrészt uniós pályázati forrásból történik,
mind a közbeszerzés és a kivitelezés, mind pedig az üzemeltetés során szigorúan be kell
tartanunk a támogatási szerződésben vállaltakat. A kívülálló
számára elképesztő mértékű
adminisztrációval jár mindez. A
rendkívül szigorú eljárásrend, a
sok ellenőrzés, valamint jelentési kötelezettség erősen leterheli a
hivatal munkaszervezetét.
A lakosság ebből annyit érzékel, hogy jobb, üzembiztosabb
kukásautókkal szállítjuk el tőle
a szemetet, új gyűjtőedényeket
helyezünk ki, illetve arra kérjük,
hogy már otthon, kihelyezés
előtt különítse el az újrahasznosítható hulladékot. Ez utóbbi
kétségtelenül többlettevékenység a korábbihoz képest, de azok
számára, akik korábban a gyűjtőszigetekre vitték az otthon
szétválogatott hulladékot, talán
még könnyebbség is. Az viszont
ellenérzéseket váltott ki a lakosságból, hogy megnövekedett a
szemétdíj. Törekszünk takarékosan üzemeltetni az új rend4 n Paksi Hírnök, 2014. január 10.

szert, de az előírásoknak csak
egy drágább technológia alkalmazásával tudunk eleget tenni.
Ezúttal is köszönöm a paksiaknak és a rendszerbe bevont hat
környékbeli település lakosságának, hogy együttműködnek velünk, egyre fegyelmezettebben
tesznek eleget kéréseinknek.
Úgy látom, hogy városunk a
hulladékgyűjtés és -ártalmatlanítás területén országos példává
válhat.
Teljesen új szennyvíztisztító
telep építése van folyamatban,
mert a régi rekonstrukciója gazdaságosan nem hajtható végre,
illetve a Dunába kerülő tisztított
szennyvíz szennyezőanyagának
az új szabályok szerinti kibocsátási határértékét csak új technológiával tudjuk biztosítani. Ebből az igen fontos beruházásból
sem érzékel a lakosság sokat,
de egy nagyon fontos törvényi
előírásnak fogunk eleget tenni
a környezet kímélése területén.
Ha valahol, akkor Pakson, az
atomerőmű városában ennek
biztosan értik a jelentőségét.
Elkészült a régen várt gyógyfürdő is. Sokat, közel egy évet
csúszik a tervezetthez képest az
átadás. Ismerve a gyógyfürdők
üzemeltetésével kapcsolatos, a
nagyközönség előtt általában
rejtve maradt problémákat, a
csúszás számomra inkább megnyugtató, hiszen jobb, ha a megnyitás előtt ismerjük meg a műszaki és sterilitási problémákat,
és tanuljuk meg azok kezelését,
mint üzemelés közben. Nem
állítom, hogy mai tudásunkkal
kizárhatjuk a későbbi üzemeltetési zavarokat, hiszen minden
fürdő egyedi, emiatt más fürdők
tapasztalatait nem lehet egy az
egyben mintának tekinteni. Azt
viszont mondhatom, hogy Magyarországon ma ez a legmagasabb szintű gépészeti és irányítástechnikai háttérrel rendelkező
gyógyfürdő. Persze az üzemeltetési kockázatokat is nagyrészt ez
jelenti. Sokan, sokat dolgoztunk
az elmúlt években azért, hogy ez
szép fürdő a paksiaknak meg-

épülhessen. Sok mindenre és
mindennel számoltam, de azzal
nem, hogy városunkban nem
mindenki áll teljes mellszélességgel a beruházás mellé, sőt olyan
ember is akad, aki kifejezetten
akadályozza a fürdő megnyitását.
De természetesen az ilyen közösségellenes magatartást kezelni
fogom, hiszen többek között ez is
a kötelességem.
– Hasonlóan sok beruházást ígér
az új esztendő is? Milyen fejlesztések érnek várhatóan finisbe
2014-ben?
Nem lennénk tényszerűek, ha az
említett három nagyon fontos
beruházással „elintéznénk” az elmúlt évet, hiszen az annál többet
érdemel. Néhányat felsorolok a
2013. évi beruházások közül.
Az idősek otthonában a közlekedést segítő és a komfortérzetet
javító átalakításokat végeztünk.
Új szociális ellátási alközpont
készült el a Kereszt utcai volt
óvodaépület átalakításával és bővítésével. Felújítottuk a bölcsőde
konyháját. Komoly, az épületszerkezetet, az udvari csapadékvíz elvezetését és az akadálymentesítést érintő átalakításokat
végeztünk a Hétszínvirág Óvodában. Szerződést kötöttünk a
II. Rákóczi Ferenc iskola gazdasági szárnyának teljes felújítására. Ez a konyhát, az étkezőt és a
„tanári” termeket magába foglaló épületrész megújítását jelenti.
Átadásra került Cseresznyésben
az erdei iskola. Talán ez a legtávlatosabb kezdeményezésünk,
vállalkozásunk, hiszen minden
közösségben a gyermek a legfontosabb. A mai generáció viszi
tovább az előző generációk által
felhalmozott értékeket. Emiatt
igen nagy jelentősége van, hogy
a gyerekek ne csak a virtuális,
hanem a való világgal is találkozzanak, e természet törvényeivel is megismerkedjenek.
Ezerhatszáz közvilágítási lámpatest került az elmúlt évben
lecserélésre. A régiek helyett
korszerűbb, jelentősen kisebb
fogyasztású fényforrásokat szereltünk fel a közterületi osz-

lopokra. Öt intézményünk
tetejére kerülnek hamarosan
napelemek elhelyezésre pályázati forrásból, melyek az épületek
energiaköltségét csökkentik. A
Petőfi és a Csárda utcában partfal-megerősítésre kerül sor, sikeres pályázatunk eredményeként.
Záportározó építésébe kezdtünk
a Haladás utca végén. Ez a műtárgy lassítja, illetve késlelteti az
utcában a felhőszakadásszerű
esőzések következtében lefolyó
veszélyes csapadékvizeket és
csökkenti a Hidegvölgy–Petőfi
utcai árok terhelését is.
Szeretnénk megfelelő szinten
tartani városunk közbiztonságát. 13 új kamerával bővült a
térfigyelő rendszerünk. A kamerák által rögzített képek egy
ideig archiválásra kerülnek, ami
segít az esetleges bűncselekmények utólagos felderítésében
vagy bizonyításában.
2013-ban is jelentős, közel 130
millió forinttal segítettük a magántulajdonban lévő panel- és
hagyományos szerkezetű lakások energiamegtakarítást célzó
felújítását. 346 lakás felújításához járultunk hozzá, ami a paksi
lakásállomány 4,3%-a.
Felújításra került a Cseresznyésbe vezető útnak a város határától
az M6-os felüljáróig tartó utolsó
szakasza is. Volt olyan közszereplő, aki ezt úgy kommentálta,
hogy „elviseltük a kellemetlenségeket”. Hát én ezt csak megköszönni tudom.
(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalról)
Szerencsére ritka ez a kulturálatlan, buta szemlélet. Teljes
hosszában megújult a Móra
Ferenc (régi nevén: Ságvári
Endre) utca. A Pál utca végét is
átépítettük. Vége fele közeledik
a dunakömlődi présházsoron
a szennyvízcsatorna kiépítése,
valamint az útburkolat felújítása. Elkezdődött a Fenyves és
az Árnyas utcák közötti tömbbelső felújítása. Ezt a teret is a
korábban felújítottakhoz méltó
színvonalon szeretnénk kialakítani. A konzervgyár és a Nyárfa utca közötti szakasz csapadékvíz- és szennyvíz-elvezetés
problémáinak enyhítését célozta
meg a nevezett terület, illetve a
Nyárfa utca részleges közmű- és
burkolatfelújítása.
És elkészült a kerékpárút az
erőműig, illetve tovább, AlsóCsámpáig. Nagyon örülök annak, hogy a paksiak kerékpáros
kirándulóútként is használják.
Hamarosan megteremtjük a lehetőségét a Csámpát Biritóval
összekötő útra való szabályos
ráhajtásnak, így egy kisebb kerékpáros túra résztvevőivé válhatnak az érdeklődők.
Nem lazsáltunk a mögöttünk
hagyott évben és aktív munkát
tervezünk 2014-re is. Tervezzük
a Deák ház régóta megálmodott
felújítását, helytörténeti célra,
kibővítve egy Magyarországon
talán páratlan klímatörténeti
múzeummal. Erre a célra jelentős összeget fordítunk pályázati
forrásból, ami mellé igen komoly
összeget szavazott meg a képviselő-testület is. A belvíz elleni
védekezés fontos állomása lehet
egy új zsilipes áteresz építése
a Duna árvízvédelmi töltésén,
amely a Páli árok által szállított
vizek átvezetését, zárt zsilipek
esetén átemelését hivatott megoldani. Az előzőhöz hasonlóan pályázatnyertes projekthez a képviselő-testület szintén nagyvonalú
támogatást biztosított. Folytatjuk
a lakásfelújítások támogatását.
Sokéves előkészítés után szeretnénk, ha megépülhetne az extrémsportpálya.
Sok utcát kívánunk megújítani. A
napokban írtunk alá kivitelezési

szerződéseket hat utca (Fenyves,
Retek, Imre, Táncsics, Újtemplom és Pacsirta utcák), valamint
a kulturális központ melletti és a
Gesztenyés utcai parkoló (utóbbi
esetében részleges) felújítására.
A beavatkozások során közel 21
ezer négyzetméter felület újul
meg. Elvégezzük a föld alatti
vezetékek szükséges cseréjét is.
Május-június hónapokban adjuk
át a forgalomnak ezeket az átépített közterületeket. A fentieken
túl közel húsz utca átépítése áll
előkészítés alatt, melyek kivitelezési sorrendjéről és időpontjáról
felelősen nyilatkozni még nem
tudok, de ezek többségét is még
ebben az évben szeretnénk felújítani.
– Háromszor is választunk az
idén. Milyen kampányra, milyen
hangulatra számít az országban
és a városban?
Nincsenek illúzióim. Szerény
véleményem szerint – tisztelet
a kivételnek – a politikusok (az
egész világon) nem értelmezik
pontosan a szerepüket. A színpadi műfajt nem szeretném leértékelni, amikor azt mondom,
hogy a jelenlegi politika színház,
többnyire rossz szereplőkkel.
Szerencsére akadnak üdítő kivételek, páratlan tehetségek is.
Az országban azon is múlik
a hangulat, hogy az emberek
mennyire engedik magukat
hergelni. A felnőtt lakosságtól
elvárható, hogy golyózáporban
is higgadt maradjon, józanul
mérlegeljen és nyugodtan, méltósággal vegyen részt a választásokon. Hagyatkozzon a józan
eszére, ne dőljön be homályos,
hangzatos ígéreteknek. Én azon
leszek, hogy Pakson ne legyen
cirkusz. Tiszta érveket és alternatívákat kell a választók elé
tárni.
– Tizenkét éve áll a város élén.
Elindul ismét a helyhatósági választáson?
Szeretném befolyásolni a választás eredményét. Nem az én
személyem a fontos. A mindenkori tét annál sokkal nagyobb!
Paksnak tapasztalt, kiszámítható vezetőre van szüksége. A városvezetés nem a tanulás, meg a
kísérletezés terepe. Kövi Gergő

Hat utca és két
parkoló újul meg
tavasszal
Két ütemben, hat utcában és
két nagy parkolóban indul felújítási munka márciusban Pakson. A beruházásokra, melynek
során 21 ezer négyzetméternyi
közterület szépül meg mintegy
350 millió forintból, három
kivitelező céggel kötött szerződést az önkormányzat.
2014-ben 26 utca felújításának
tervein dolgoznak az önkormányzat munkatársai, melyek
közül hat utca és két nagyméretű parkoló korszerűsítése márciusban elindul, a költségek megközelítik a 350 millió forintot.
– Közel egyéves előkészítő munka után kötöttük meg a kivitelezési szerződéseket a közbeszerzési eljárásokon kiválasztott
cégekkel. Nem egyszerű munka
a tervező kiválasztása, az engedélyek beszerzése és az eljárás lefolytatása, ez nagy feladatot ró az
önkormányzat műszaki osztályának munkatársaira – mondta
el az ünnepélyes szerződéskötésen Hajdú János polgármester.
Az idei első programcsomagban
21 ezer négyzetméter közterület újul meg nyolc helyszínen,
közöttük két parkoló: a Csen-

gey Dénes Kulturális Központ
melletti és a Gesztenyés úti társasházak felőli belső parkoló. A
kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. a Pacsirta utca út- és
közműfelújítását is feladatul vállalta, a munkákat március 3-án
a Gesztenyés úton kezdik el, és
ütemezetten haladva június 5-ig
mindhárom helyszínen befejezik. Márciusban az Újtemplom
utcában is felvonulnak a munkagépek, a kivitelezést, az utca
útburkolatának és közműveinek
felújítását a Strabag Általános
Építő Kft. végzi. Az év harmadik hónapjában kezdődnek el a
munkák a Fenyves utca 7. és a
Gesztenyés u. 15. számú társasházak között, illetve a Fenyves
és Gesztenyés utca összekötő
útján. A rekonstrukciót a Placc
Kft. vállalta szerződésben. A cég
munkatársai dolgoznak majd
a Retek és az Imre utcában, valamint a Táncsics Mihály utcában a Sík sori bekötőútig tartó
régi, rossz útburkolat felújításán
május végéig. A 2014-es tervek
között szereplő további tíz utca
felújítása a tervek szerint az év
második felében indulhat el.
-dal-
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Jól használta ki a város az uniós forrásokat

Elkészült a gyógyászati központ fürdőépülete, a próbaüzem lezárultával új rendszerrel kezelik Paks és a környék
hulladékát, átadták a Cseresznyéskert Erdei Iskolát, az
alapkőletétellel elkezdődött a
szennyvíztelep-korszerűsítési beruházás és befejeződött
az új szociális ellátóközpont
kialakítása. A beruházások
terén sok munkát tartogatott
az önkormányzat számára a
2013-as év.
Január elején a próbaüzemmel
elkezdte működését az új hulladékkezelő központ. Az európai
uniós forrás felhasználásával,
közel kétmilliárd forintból megépített rendszer jól működik,
az üzemeltető Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. zavartalanul
biztosítja a szolgáltatást a társult
településeken: hetente szállítja
el a kommunális, kéthetente a
szelektíven gyűjtött és havonta
a zöldhulladékot. Ugyancsak
januárban tudósítottunk arról,
hogy megtörtént a Cseresznyéskert Erdei Iskola műszaki átadása. Az épületegyüttes
felújításával a gyerekek méltó
körülmények között táborozhatnak, és megoldódott a vizesblokk problémája is. Az intézmény szakmai programoknak
is helyet adhat, az erdeiiskolaszolgáltatást az ország bármely
pontjáról igénybe vehetik az
érdeklődők. A Cseresznyéskert
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Erdei Iskola üzemeltetője a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Az intézmény teljes felújítása
közel 200 millió forintba került,
amelyet európai uniós, illetve
állami támogatásból és önkormányzati forrásból biztosítottak. Márciusban kezdődtek el
a tereprendezési munkálatok a
leendő extrémsportpark területén, az ürgemezei strand mellett.
A három részletben megvalósuló projekt első ütemére 2013ban 30 millió forintot különített
el az önkormányzat, az összeg a
fakivágás, a tereprendezés és a
végleges tervek költségeit fedezte. A településvezetés további
50 millió forintot tervez a kivitelezési munkálatok következő ütemének megvalósítására
2014-re: elsőként egy úgynevezett tereppályát építenek, és a
tervezőgárda további utcai pályák kialakításának lehetőségét
is előkészíti.
Májusban a vízbázis védelmét
célzó program indult Pakson.
Az európai uniós támogatással megvalósuló projekt eredményeként
megmutatkozik,
hogy milyen a víznyerő kutak
jelenlegi állapota, illetve a következő ötven évben milyen
szennyezés fordulhat elő, amit
védőterület kijelölésével az ezen
belül folytatható tevékenységek
szabályozásával meg tudnak
majd előzni, így őrizve meg a
jó minőségű ivóvizet. A program megvalósítását biztosító 32

szennyezésfeltáró és monitoring
kút felállítása, valamint a vízmintavétel decemberben zajlott.
A márciusi rendkívüli hóhelyzet
után a nyár elején árvízi helyzettel kellett szembenéznie váro
sunknak is. Június 11-én tetőzött
a dunai árhullám Paksnál, 892
centiméteren. A rekordvízállás
miatt egy szakaszon volt szükség az árvízvédelmi töltés megerősítésére, 8000 homokzsákból
építettek bordamegtámasztást
az önkéntesek. Idén történt,
hogy korszerűsödött a közvilágítás rendszere városunkban.
Ezerhatszáz elavult közterületi
lámpatestet cseréltek korszerű,
energiatakarékos rendszerűre
Pakson. Az európai uniós forrás
felhasználásával megvalósuló
program 130 napon át tartott,
júniustól októberig. A beruházás költsége nettó 104 millió
forint volt. Közel 60 millió forintot költött intézményei felújítására az önkormányzat idén
nyáron: 15 intézményben zajlott
kisebb-nagyobb korszerűsítés
az intézményvezetők kéréseit figyelembe véve, az önkormányzattal közösen összeállított lista
alapján. A Paksi Napsugár Óvoda dunakömlődi tagóvodájában
megszépült a külső homlokzat
és alkalmazkodva a növekvő
igényekhez, kialakítottak egy új
csoportszobát, valamint egyebek mellett megújult a Paksi
Deák Ferenc Általános Iskola
tornatermének padozata. Szintén nyáron írtunk arról, hogy
szabadtéri fitneszparkokkal bővült a sportolási és szabadidőeltöltési lehetőség városunkban:
az új, korszerű sporteszközöket

az ürgemezei és a KRESZ-parkban lévő játszótéren használhatják a paksiak. A két fitnesztér a
játszótérfejlesztésre elkülönített
keretből valósulhatott meg. Kialakításukra 13 millió forintot
fordított az önkormányzat. A
sportoláshoz szükséges eszközök, létesítmények bővítését,
fejlesztését fontos feladatának
tekinti a város, a tervek szerint
rövidesen újabb, ezt a célt szolgáló terv valósulhat meg: elkezdődött egy erdei futó- és tornapálya építésének tervezése.
Újra régi fényükben pompáznak
a bazársor tetején álló szobrok.
A restaurálást követően augusztus utolsó hetében helyezték
vissza helyükre az alkotásokat,
amelyeknek
rendbetételéről
2012-es költségvetésében határozott a paksi képviselő-testület. A három szobor mellett
a nagyfeszületet is felújították,
ám azt nem kellett elszállítani, a
helyszínen dolgoztak a szakemberek.
Nyár végén megkezdődött az
idősek és fogyatékkal élők napközi otthonának kivitelezése a
belső átalakítási munkákkal és
a tető javításával. A mintegy 80
millió forint összköltségű beruházást, mely során átépítették
a teljes közműrendszert és egy
új épületrész is készült – a tervek szerint nappali melegedő
számára – a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány 20
millió forintos támogatásával
valósította meg az önkormányzat. A beruházás elkészült, a
műszaki átadást december végén tartották.
(Folytatás a 7. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalról)
2012-ben indult és 2013-ban ért
finisébe az önkormányzat sajáterős beruházása, a gyógyászati
központ fürdőszárnyának építése. A létesítmény alapterülete
valamivel meghaladja a 3300
négyzetmétert. A többmedencés fürdőrészleg mellett vannak
az épületben gyógytornatermek,
rendelők, illetve irodablokk. Az
építkezés befejezése után elkezdődött az induláshoz szükséges
engedélyek beszerzése, párhuzamosan a személyzet felvételével
és felkészítésével.
Az ünnepélyes alapkőletétellel
kezdődött el szeptemberben az
Európai Unió támogatásával
megvalósuló, a szennyvíztisztító
telep bővítését és fejlesztését célzó projekt kivitelezési szakasza.
Az új szennyvíztisztító a régi
mellett épül meg mintegy 18 hónap alatt, hat hónap próbaidővel
együtt 2015 márciusára. A korszerűsítés közel tízéves előkészítő munka után indulhatott el. A
beruházás nettó értéke mintegy
809 millió forint, megvalósítását
az Európai Unió a Környezet és
Energia Operatív Program keretében 85%-ban támogatja.
A nyári felújítást követően
szeptembertől ismét elkezdte működését a Paksi Bóbita
Bölcsőde konyhája. A bruttó
15 millió forintos beruházás
nyomán egy minden követelménynek megfelelő, 250 adagos
konyhához jutott az intézmény.
A munkaterület-átadással partfal-stabilizációs munkák kezdődtek októberben a dunakömlődi
Csárda, valamint a paksi Petőfi
utcában. A beruházás európai
uniós támogatással valósul meg,
a kivitelezés összköltsége 220
millió forint, amiből 95%-os forrást biztosít az elnyert pályázati
keret. A munkálatok várhatóan
2014 júniusáig fejeződnek be.
Egy újabb tömbbelső-korszerűsítési beruházás is elindult ősszel
a lakótelepen. Az Árnyas–Fenyves utcák által határolt területen
megújulnak a közművek, a burkolatok, bővül a parkolóhelyek
száma, emellett új játékok és utcabútorok kerülnek a térre, ahol a
zöldfelület újragondolásával egy

különleges rózsa- és egy fűszernövénykertet is kialakítanak.
Novemberben olvashattak a
Paksi Hírnök oldalain arról,
hogy a munkaterület-átadással
megkezdődött egy záportározó építése is Pakson, a Haladás
utca végén. A beruházás az érintett szakaszon magába foglalja
a gáz- és villamosvezeték-kiváltást is. A kivitelezési munka
közel nettó 40 millió forintból
valósul meg, az átadási határidő
2014. augusztus 3.
Befejeződött a térfigyelőkamerarendszer kiépítésének második
üteme Pakson. Az önerős önkormányzati beruházás értéke
nettó 22 millió forint volt. Az
első négy térfigyelő kamerát 2000-ben szerelték fel városunkban, majd a rendszer
2011-es bővítésével már nyolc
helyszínen 12 berendezés üzemelt. A rendszer kiépítésével a
bekötőutaktól haladtak a belterület felé, így most jellemzően
a város forgalmasabb csomópontjainál szereltek fel újabb 13
kamerát.
A Deák ház felújítását és egy
klímatörténeti múzeum kialakítását is tartalmazza az a
program, amely 400 millió forint európai uniós pályázati
támogatás segítségével valósul
meg Pakson. A Paksi Metszet
Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár elnevezésű
900 millió forintos projekt a
tervek szerint 2014 tavaszán
indul, tájékoztattuk olvasóinkat
november elején. Ugyancsak
novemberben számoltunk be
arról, hogy elkészült a Móra Ferenc utca felújítása. A 70 millió
forintos beruházás keretében

műanyagra cserélték az elhasználódott azbeszt vízvezetékcsöveket a házi bekötésekkel
együtt, valamint új szegély- és
aszfaltépítés történt bazaltbeton bejárókkal. Az év utolsó
előtti hónapjában átadták a
Tolnai úti új csapadékvíz-elvezető szakaszt is, és befejeződött
a Cseresznyési út újabb szakaszának felújítása, a Györkönyi
utca és a felüljáró között. A beruházás önkormányzati forrásból valósult meg nettó 74 millió
forintból. Az útszakasz 2,3 km
hosszan újult meg: aszfaltburkolatot és mindkét oldalon szegélyt kapott.
Az év utolsó hónapja is bővelkedett eseményekben az önkormányzat számára: aláírták
a szerződést a Paksi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola gazda-

sági szárnyának felújításáról,
támogatási szerződéseket szignóztak egy, az önkormányzati
intézmények energiatakarékos
korszerűsítését segítő programban, és felavatták városunk új
kerékpárútját. Többéves előkészítő munka után építették meg
a Paksot, az atomerőművet és
Csámpát összekötő kerékpárutat. A külterületi szakasz kivitelezéséhez a Dél-Dunántúli
Operatív Programban, a külterületihez pedig a Közlekedés
Operatív Programban nyert
támogatást az önkormányzat.
Elkezdődött egy kerékpáros
pihenőhely kialakításának előkészítése is a csámpai közösségi
ház udvarán. A tervek készen
állnak, a kivitelezést 2014-re
ütemezték.
Dallos Szilvia
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Atomerőmű

Ez történt a nukleárisenergia-termelésben
A paksi atomerőműről szóló
hírek sorát 2013-ban az nyitotta, hogy az előző évben minden eddiginél több villamos
energiát termelt és a hatóság
engedélyt adott a harminc éve
üzemelő egyes blokk továbbműködtetésére. A mögöttünk
álló egy év szintén mozgalmas
volt az atomerőmű és kollektívája életében. Amellett,
hogy a társaság legfontosabb
feladatára, a villamos energia
előállítására koncentrált, folytatódtak az üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos műszaki
beavatkozások, egymásnak adták a kilincset az atomenergia
felhasználása iránt érdeklődő
országok képviselői, és egy sor
olyan programot rendeztek,
amelyeket lapunk is figyelemmel kísért. Összeállításunkban
ezekből gyűjtöttünk egy csokorra valót.
Hagyományos budapesti évértékelő sajtótájékoztatóján adta hírül az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt., hogy a 2012-es év volt minden eddigiek legjobbja. A villamosenergia-termelés, árbevétel
meghaladta a korábbi évekét, s az
egyes blokk továbbüzemeltetéséhez is megérkezett az Országos
Atomenergia Hivatal jóváhagyá-
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sa. „Győztünk! Miénk a PIME
Award for Communications
Excellence Díj” – érkezett a hír
február második felében a paksi atomerőmű kommunikációs stábjától. A díjjal az Európai
Nukleáris Társaság az atomerőmű egy évvel korábban létrehozott Facebook profilját ismerte
el. A kilencedik alkalommal odaítélt kitüntetést azért alapították,
hogy azokat a kreatív és sikeres
kommunikációs törekvéseket ismerjék el, amelyek bizonyítják a
nukleáris ipar elkötelezettségét a
nyílt kommunikáció mellett.
A PIME Award for Communi
cations Excellence mellett Családbarát Munkahely címet is
kapott a paksi atomerőmű. Ezt
az Emberi Erőforrások Minisztériuma ítélte oda a cég számára nagyvállalati kategóriában.
Korábban a Legjobb Női Munkahely (2007), Szívbarát Munkahely második díj (2009), a
Legegészségesebb Munkahely
Különdíja (2011) elismeréseket
nyerte el a cég.
Március az állami elismerések hava. Ezekből a nukleáris
szakmába is jutott. Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéssel ismerték el az Országos Atomenergia Hivatal élén
másfél évtizede álló dr. Rónaky

József munkáját, aki húsz évig a
paksi atomerőmű munkatársa
volt korábban. A nemzeti ünnepen elismerést kapott az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója is. Hamvas Istvánnak
a Honvédelemért Érem Kitüntető Cím első osztályú fokozatát adományozta Hende Csaba
honvédelmi miniszter a védelmi
felkészítésben hosszú időn át
végzett kimagasló, példamutató
munkája és a honvédelem támogatásában nyújtott tevékenysége elismeréseként.
Új programot indított az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. Vendégül
látjuk Magyarországot címmel
április elején. Civilszervezetek, elsősorban nagycsaládos,
nyugdíjasegyesületek kaptak lehetőséget az erőmű megismerésére úgy, hogy a cég nemcsak a
látogatást biztosítja díjmentesen
vendégei számára, hanem az utazást is. Elsőként a Nagycsaládosok Szekszárdi Egyesülete vendégeskedett Pakson.
A civilek mellett szakemberek
sora is megfordult a létesítményben. Március közepén az
erőműben tartott plenáris ülést
a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, amelynek tagjai
megismerkedtek a legolcsóbb
hazai áramot termelő egység-

gel, április végén a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökséghez delegált nagykövetek jártak Pakson, valamint a Bátaapátiban található kis és közepes aktivitású
hulladéktárolóban, hogy átvegyék a magyar tapasztalatokat.
A nemzetközi delegációban ott
voltak az atomenergia alkalmazásában nagy szerepet vállaló államok képviselői, többek között
az Amerikai Egyesült Államok,
Oroszország, Japán és Franciaország bécsi ENSZ-nagykövetei,
valamint olyan országok képviselői is, amelyek még csak most
tervezik a nukleáris technológia
bevezetését. – Magyarország kis
ország, a nukleáris energia békés célú alkalmazásában mégis
példaként tekintenek rá. A paksi
atomerőmű üzemeltetése során
olyan képességek halmozódtak
fel, amelyek iránt van érdeklődés nemzetközi szinten. Ezek
értékesítése hasznot hajthat
az országnak – mondta ekkor
Csuday Balázs, Magyarország a
bécsi nemzetközi szervezetekhez és az ENSZ hivatalához delegált nagykövete.
Megújította 2008-ban kötött
együttműködési megállapodását az atomerőmű és a környező
települések alkotta Társadalmi
Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás. Az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
2008-ban tíz évre kötött megállapodást a környezetében fekvő települések önkormányzata
által alkotott társulással. – Az
együttműködés a közvéleménykutatások tanúsága szerint
eredményes, az erőmű támogatottságában tükröződik a közös
munka eredménye – hangzott el
az Erzsébet Nagy Szállodában,
ahol a TEIT ülése keretében
rákerültek az aláírások a szerződésre.
Megtartották az ASE Sporttelepen az erőmű hagyományos,
minden évben sok programot
felvonultató majálisát.
(Folytatás a 9. oldalon)

(Folytatás a 8. oldalról)
Az ebből az alkalomból összesereglett kollektíva előtt több mint
hetven elismerést adtak át a társaság vezetői a kiváló munkát
végző dolgozóknak.
Nyár közepén Tengelicen tartott ülésén negyedmilliárd
forint támogatásról döntött a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. A paksi
atomerőmű által létrehozott és
évi 500 millió forinttal támogatott alapítványhoz a 2013.
évi első fordulóban 31 pályázat érkezett a paksi, kalocsai,
szekszárdi és tolnai járásból.
Ebből huszonhatnak ítélt meg
támogatást a kuratórium. Akad
köztük energiamegtakarítást
célzó, turisztikai fejlesztésre vonatkozó ugyanúgy, mint
térfigyelőkamera-rendszer kiépítését célzó pályázat.
Közel hétezer vendéget fogadott
és olajozottan zajlott Pakson a
Villamos Nap, a villamos ipar
szakmai ünnepe. A programon,
amelyre az atomerőmű sporttelepét és annak környékét valódi
fesztiválhelyszínné varázsolták,
az atomerőműben dolgozókat
és hozzátartozóikat várták gazdag programokkal.
Óriásplakátok, újsághirdetések,
egyéb reklámok hirdették a nyár
utolsó heteiben, hogy édesanyáktól vár a család aktív, energikus
pillanatait megörökítő fotókat az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Az
új pályázat a Tele vagyunk energiával címet kapta.
Mozgalmasan kezdődött az ősz
is a paksi atomerőmű háza táján.
Lerakták egy akár ezer fő nukleáris képzését magába foglaló
együttműködési megállapodás
alapjait Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság
vezetői. Erről Nguyen Thien
Nhan, a Vietnami Szocialista
Köztársaság miniszterelnök-helyettese és Kovács Pál, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára
beszélt a paksi atomerőműben
tett közös látogatás során.
Közel ötszáz embert látott vendégül a paksi atomerőmű szeptember első hétvégéjén tartott
nyíltnapján. Az idén a közvetlen

szomszéd Dunaszentgyörgy és
a Bács-Kiskun megyei Szakmár
kapott meghívást. Sok egyéb
mellett ezúttal is lehetőség nyílt
kerékpáros, kisvonatos üzemlátogatásra.
Huszonhetedik tanévét nyitotta meg az MVM Csoport és a
paksi atomerőmű bázisiskolája,
az Energetikai Szakközépiskola.
Baji Csaba, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója itt jelentette be, hogy a paksi atomerőmű
további négy évre tartós adományozási szerződést kötött az
ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvánnyal. A
tanévnyitón átadták a felújított
hőközpontot is.
Végleges helyére került a századik konténer a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban.
Egy-egy konténerben kilenc,
paksi atomerőműben keletkezett
radioaktív hulladékkal töltött
hordó van, így már 900 hordónyi hulladékot szállítottak a
földalatti kamrába. A Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Nonprofit
Kft. jelentése szerint a működés
tapasztalatai jók.
Nukleáris balesetet modelleztek,
egy katasztrófahelyzet szükséges
lépéseit gyakorolták az ONER-32013 elnevezésű Nemzeti Nukleárisbaleset-elhárítási Gyakorlat
keretében. Az országos akció
paksi, lakosságvédelmi intézkedéseket bemutató gyakorlattal zárult, ezen egy, az atomerőműben

bekövetkezett súlyos üzemzavar
kezelését modellezték.
Újabb 250 millió forint sorsáról
döntött a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. A megítélt források intézmények modernizálását, energiamegtakarítást
célzó felújítását, játszótér és helyi piac kialakítását segíti elő az
atomerőmű környezetében fekvő
településeken.
Október 18-án ismét ünnepelt
a paksi atomerőmű kollektívája.
A cég legrangosabb elismerésének számító Céggyűrű kitüntetéseket adták át. Idén is húsz
munkavállaló részesült ebben a
jutalomban, mivel ez volt a huszonkettedik alkalom, immár
négyszáznegyvenen viselik a
gyűrűt, ami a kiváló munka és
az erőmű iránti elkötelezettség
szimbóluma.
Benyújtotta november elején az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a
2. blokk üzemidő-hosszabbítására vonatkozó engedélykérelmet
az Országos Atomenergia Hivatalhoz. Az egyes blokk a tervezett idő utáni további húszéves
működésére 2012 decemberében kaptak engedélyt. A hatóság
döntése 2014 utolsó negyedévére
várható.
Országos tájékoztató programsorozatot indított útjára
az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. annak érdekében, hogy a leendő beszállítók
megismerjék azokat a követel-

ményeket, amelyek teljesítése
feltétele annak, hogy az évszázad hazai beruházásában, az
új paksi blokkok építésében,
részt vállalhassanak. – Megbízhatóság, minőség és biztonság
iránti elkötelezettség, magabiztos nyelvtudás kell ahhoz, hogy
részt vehessenek a hazai cégek
az új atomerőművi blokkok létesítésében – mondta el Nagy
Sándor vezérigazgató a sorozat
első állomásán Pakson, november 18-án.
Az idén tizenöt éves Radioaktív
Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
által működtetett létesítmények
problémamentesen, megbízhatóan üzemeltek 2013-ban
– összegezte dr. Kereki Ferenc
ügyvezető Budapesten országos sajtótájékoztató keretében.
Azt mondta, azzal, hogy Bátaapátiban elkészült a tároló, kijelenthető, hogy az atomerőmű
kis és közepes aktivitású hulladékának elhelyezése véglegesen, biztonságosan megoldott.
Mind a paksi, mind a bátaapáti
tároló bővítése napirenden van
csakúgy, mint a nagy aktivitású
hulladéktároló helyének kijelölését célzó kutatások.
Az év végére jutott még egy,
atomerőműhöz kötődő ünnepi momentum: a cég első vezérigazgatóját, Pónya Józsefet
Lussonium Díjjal tüntette ki a
Paksi Iparos és Vállalkozói Kör.
Vida Tünde
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Új védőruhák a tűzoltóknak

Új, a korábbinál jobb védelmi
képességű, kényelmes, biztonságos védőruhát kaptak a
paksi tűzoltók. A ruhákat még

december 20-án Wéber Antal,
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője
adta át, miközben elmondta a

szolgálatban lévőknek, hogy a
teljes állomány védőruházatát
lecserélik a szervezet központi
költségvetéséből, sőt tartalék
öltözetet is kapnak. Az R13-as
védőruha tervezésénél figyelembe vették a speciális tűzoltói
szolgálati igényeket, miközben
azt tartották szem előtt, hogy
biztosítsa a benne dolgozók
védelmét. Wéber Antal azt
mondta, hogy az új ruházat
hosszabb ideig ellenáll a hőnek,
vegyi anyagoknak, fizikai behatásoknak és az oltáshoz leggyakrabban használt víznek. A
mozgást kevésbé akadályozza,
mint elődje és egy védőhurok is
került rá, amivel a bajba jutott
tűzoltókat könnyebben, biztonságosabban tudják menteni. A
katasztrófavédelmi vezető azt

mondta, nagy gondot fordítanak a biztonságra, védelemre.
Ez a gondolatiság már a leendő
kollégák felvételénél szempont,
olyan fiatalokat választanak
és képeznek ki nagy gonddal,
akik a tűzoltás, műszaki mentés közben képesek maguk és
társaik biztonságára is ügyelni.
Üzembiztos, korszerű eszközökkel, járművekkel és minősített védőeszközökkel szerelik fel
a tűzoltóságokat. Wéber Antal
felhívta az állomány figyelmét
arra, hogy fontos a felszerelések
tervszerű karbantartása, gondos
használata. Hozzátette: Tolna
megyében jó a technikai felszereltség az oltásra, mentésre,
felderítésre használt gépjárműveket is beleértve.
Vida T.

A rendőrség nem működhet szigetként

A megyén belül az élmezőnybe tartozik, de
országos összehasonlításban is kiemelkedő eredményeket produkál a Paksi Rendőrkapitányság. Minden bizonnyal ennek
is köszönhető, hogy Papp Károly rendőr
altábornagy, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője még december 17-én
a 2013-ban végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette dr. Péger János őrnagyot,
a Paksi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetőjét. Mintegy öt éve rendre
a legjobbak között teljesít a kapitányság,
az eredmények összehasonlításakor elsősorban a bűncselekmények felderítésének
mértékét vizsgálják. Például azt, hogy az ismeretlen elkövetők kilétének hány százalé10 n Paksi Hírnök, 2014. január 10.

kát sikerül felderíteni, hogy hány eredményes büntetőeljárás van. – Való igaz, hogy
az elismerést én kaptam, de az érdem természetesen nemcsak az enyém, hanem az
egész bűnügyi szolgálaté – hangsúlyozta a
kitüntetett. Péger János elmondta, az eredményességet vizsgálják a lakásbetörések, az
autólopások, illetve rablások terén is, utóbbi felderítése kapcsán Pakson nem lehet
panasz, ugyanis tavaly valamennyi elkövetőt sikerült elfogni. – Erre nagyon büszkék
vagyunk, mert a rablás a legsúlyosabb vagyon elleni bűncselekmény erőszakos jellege miatt – mondta lapunknak Péger János.
A nagyobb fogások egyike volt egy közöstároló-feltöréssorozat elkövetőjének az elfogása, aki több mint húsz alkalommal tört
be társasházak lépcsőházaiba és rámolta ki
őket több millió forint értékben. Sorra tűntek el kerékpárok, gumiabroncsok, műszaki cikkek, ruhanemű és egyéb értékes holmi, a nyomozás során az ellopott tárgyak
nagy része megkerült. Azokat az utazó bűnözőket is lefülelték, akik Paksot is érintve
országosan már harminc rendbeli lakásbetörést elkövettek, azóta előzetes letartóztatásban vannak. A sikeres elfogásokban
nagy szerepet vállalnak a járőrszolgálat
munkatársai is, tette hozzá az őrnagy, aki
fiatal kora ellenére számos szakmai sikerre
lehet büszke. A tősgyökeres paksi rendőr

2001-ben végzett a Rendőrtiszti Főiskolán
és egyéves kitérőt leszámítva azóta a Paksi
Rendőrkapitányságon dolgozik. 2005-ben
végezte el a jogi egyetemet Pécsen és 2007
óta a bűnügyi osztály vezetője. Az őrnagy
elárulta, egy nyomozás során nemcsak az
a lényeg, hogy elkapják az elkövetőt, hanem hogy vádképes anyag álljon össze, ami
alapján ítélet születhet a bíróságon. A teljesítmény azt igazolja, hogy a tapasztalt szakmai gárda munkamódszere eredményekre
vezet, de a jövőben szeretnék a szervezeti
egységeket még professzionálisabbá tenni,
a részfeladatokat zökkenőmentessé alakítani, hangsúlyt fektetni a bűncselekmények
helyszínein az állampolgárokkal való kommunikációra. Utóbbi azért is fontos, mert a
rendőrség mindig csak a lakosság együttműködésével lehet eredményes, véli Péger
János, aki szerint a rendőrség nem működhet külön szigetként a városban. A tapasztalat szerint azokon a településrészeken,
utcákban vagy társasházakban, ahol van
összetartás – a szomszédok odafigyelnek a
másik értékeire, ha idegent látnak, felírják
a rendszámot és jelentik –, ott hatékonyabb
a bűncselekmények felderítése. Városunkban is volt már rá példa, hogy egy szemfüles állampolgár bejelentése nyomán fogtak
betörőket.
-md-

Így változik az életünk januártól
Nőtt a minimálbér és a pedagógusok fizetése is 2014-ben.
Bevezették a gyed extrát, egyre
többen vehetik igénybe a családi adókedvezményt és börtön
járhat a focimeccsek bundázásáért. Ahogyan már megszokhattuk, az újesztendő nem köszönthet be változások nélkül.
Egy csokorba gyűjtöttük azokat, amelyek jelentős befolyással bírnak a hétköznapokra,
vagy éppen a pénztárcánkra.
Újabb családi támogatási formák vehetők igénybe január
1-jétől, a gyed extra lehetőségeivel például a gyermekvállalást
kívánják ösztönözni. A kormány még tavaly novemberben
döntött négy konkrét intézkedésről a gyed extra keretében.
Így a gyes és gyed folyósítása
mellett újra vállalható munka
a gyermek egyéves kora után.
Testvér születése esetén a korábbi ellátások megmaradnak,
így például két gyedre vagy két
gyesre is jogosulttá válhatnak
az érintettek egy időben. A harmadik intézkedés a diplomás
gyed bevezetése, míg a negyedik a három- vagy többgyermekes kismamákat foglalkoztató
munkaadók újabb adókedvezményét jelenti. Az adórendszer
másik változásának körülbelül
250 ezer család örülhet: a családi adókedvezményből családi kedvezmény lesz, mert a
személyi jövedelemadó mellett
már az egyéni járulékokból
(nyugdíj- és egészségbiztosítási
járulékból) is levonható lesz a
gyerek után járó kedvezmény.
Pénztárcát érintő változás az
is, hogy nő a minimálbér és a
szakképzetteket megillető garantált bérminimum is. Előbbi
havi 98 ezer forintról bruttó
101 500 forintra, utóbbi 114
ezerről 118 ezerre. Januártól
közel nettó 40 ezer forintra nő
az emelt összegű ápolási díj is,
és a kormány bevezeti a kiemelt
ápolási díjat, amely közel nettó
48 ezer forint, amit a tartósan
gondozásra szoruló súlyosan
fogyatékos vagy tartósan beteg

embereket otthon ellátó rokonok kaphatnak.
Januártól pluszpénz illeti meg a
tanárokat is, ha a kötött munkaidőn, vagyis heti 32 órán túl
benn kell maradniuk a munkahelyükön. Néhány dologban
változik a cafetéria-rendszer
is 2014-ben. Az Erzsébetutalvány-család
szabadidőutalványa megszűnik, helyébe
sport-, illetve kultúrautalvány
lép. Az elfogadóhelyek megtalálását, az utalványok vonalkódjának ellenőrzését egy
okostelefonos alkalmazás is segíteni fogja.
Az új választási rendszerről
lapunk korábban már részletesen beszámolt, ennek azonban
vannak olyan elemei, amelyek
már januártól érvényesek. Az
új szabályok szerint elsejétől
egy ember nem, csak minimum
húszezer kezdeményezhet népszavazást. Szintén januártól
indul a nemzetiségek választási regisztrációja, vagyis külön
lehet nyilatkozni, hogy egy választó valamelyik magyarországi nemzetiséghez tartozónak
vallja magát, és pártlista helyett
nemzetiségi listára kíván szavazni. Ugyancsak e hónaptól
nyílik lehetőség arra, hogy a választó megtiltsa, hogy az adatait
kiadják a pártoknak kampánycélokra.
2014-től börtön járhat a focimeccsek bundázásáért, vagyis
az eredmények illegális manipulálásáért és szabálysértésnek minősül az is, ha valaki
a kutyáját természeti, védett
természeti területen vagy vadászterületen póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja.
Pakson is változásokat hoz az
új év. Két ütemben, várhatóan
2014 tavaszáig-nyaráig nyolc
utca felújítását végzik el a városban, így újulhat meg többek között az Újtemplom utca
és a Csengey Dénes Kulturális
Központ parkolója is. Tavaszra tervezik az időskorúak és
fogyatékkal élők napközi ellátását biztosító intézmény át-

adását, amely egy használaton
kívüli óvoda épületének teljes
rekonstrukciójával
jöhetett
létre. Januárban feláll Pakson
a közterület-felügyelet és a
polgármesteri hivatal szervezeti egységeként kezdi meg
munkáját. A közterület-felügyelők (kezdetben hárman)
köztisztviselői státuszba kerülnek, feladatuk többek között az lesz, hogy jelenlétükkel
a diszkók utáni rongálást, randalírozást akadályozzák meg
és felügyeljék a településen
a parkolási rendet. 2014-ben
az ürgemezei strand melletti
területen valósulhat meg az
extrémsportpark beruházásának első üteme. Ugyancsak
ezen a városrészen létesülhet
erdei futópálya is.
Január elsejétől megszűnik a
hulladéklerakási lehetőség a
város különböző pontjain kihelyezett konténerekben, az
Ürgemező és az Arany János
utca mellett már a Fehérvári út
végén is tábla jelzi, hogy január
elsejétől tilos a hulladéklerakás.
A betontörmeléket, lomokat,
veszélyes anyagokat, csomagolási és zöld hulladékot elkülönítve a szeméttelepen lehet
ezután leadni.
2013-ban nem panaszkodhattunk: több hosszú hétvégénk
is volt, ráadásul a karácsony
is majd’ egyhetesre sikeredett
a legtöbb dolgozó számára.
2014-ben már nem alakul en�nyire optimálisan a helyzet,
itt az ideje, hogy elővegyük a
naptárakat és beírjuk, mikor
jönnek a hosszú hétvégék,
munkaszünetek. Idén május 2.,
október 24. (mindkettő pénteki nap) és december 24. (szerda) lesz pihenőnap. Ez egészül
ki a húsvét- és a pünkösdhétfővel, így összesen öt hosszú
hétvégével tervezhetnek 2014ben a munkavállalók. A pihenőnapokat szombatonként
– május 10-én, október 18-án
és december 13-án – kell majd
ledolgozni.
Matus Dóra

Szeretet
vendégség
Több mint hatvan liter gulyásleves készült idén a Segítők Háza
hagyományos karácsony előtti
programján. Az ételt az OMV
ajánlotta fel, munkatársai készítették el és osztották ki de
cember 23-án. Idén először csak
paksiak számára hirdette meg az
adományosztással egybekötött
akcióját Molnár Imréné Ancika.
Így valamivel kevesebben jöttek
el, ám a sok, paksiaktól érkező
felajánlást a városunkban élő
nehéz sorsú és hajléktalan emberek kaphatták. Szilveszterkor is
nyitva állt a kapu a Tolnai út 17.
szám alatt, ahogy az adományok
osztása továbbra is folyamatos a
Segítők Házában: egész évben
minden reggel péksüteménnyel,
és forró teával, keddenként pedig
meleg étellel várják a nehéz helyzetben élőket.
A családsegítő szolgálat
munkatársai segítségével
kilenc, nehéz helyzetben
élő család számára juttatja
el az adventi akció során
befolyt felajánlásokat a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
paksi csoportja. Voltak, akik
karácsony napján átvették az
adományt, három családnak
pedig a napokban személyesen otthonaikba viszik
el a tartós élelmiszerekből
összeállított csomagot és a
gyermekek részére gyűjtött
játékokat, könyveket és
ruhaneműt – tájékoztatott
Horváth Zoltán alapszervezeti elnök. Az adventi napot
és a programhoz kapcsolódó
gyűjtést első alkalommal
szervezte meg a csoport, de
az akcióból hagyományt szeretnének teremteni. Az elnök
azt is elmondta, hogy az év
végén indított „standolást”,
mely során a párt programját
népszerűsítik, folytatni kívánják, ha az időjárás közbe nem
szól, legközelebb január 24-én
találkoznak a választókkal a
paksi piacon.
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Születésnapot ünnepeltek
A 2013-as esztendőben számos alkalommal tudósítottak
a Paksi Hírnök munkatársai
intézmények, civilszervezetek
születésnapjáról. Az ünnepi pillanatokból idézünk egy
csokorra valót a lap archívumából.
Januárban arról adtunk hírt,
hogy alapításának huszadik
évfordulóját ünnepelte a Neutron kommandó, amely 2010
óta Terrorelhárítási Központ
9. Műveleti Osztályként működik. Az atomerőmű ittléte hívta
életre a szervezetet, de a létesítmény fizikai védelme mellett
a különleges egység számos
más feladatot is ellát. Eredményes bevetéseket, műveleteket,
temérdek elfogást és számos
nemzetközi sikert tudhatnak
maguk mögött. Kiváló eredményekkel is büszkélkedhetnek,
amelyeket a különlegesen képzett rendőri egységek Orlandóban megrendezett évenkénti világversenyén értek el az elmúlt
évek alatt.
Az egész év az ünneplésről szól
a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban,
ugyanis húszéves lett az intézmény, adtuk hírül februárban.
Az általános iskolai tagozat
1993 szeptemberében, a nyolc
évfolyamos gimnáziumi 1994
őszén indult. A Pécsi Püspökség fenntartásában működő
oktatási intézmény 2004-ben
a tolnai Szent Mór Katolikus
Általános Iskolával bővült. Az
évforduló alkalmából nagyszabású jubileumi estet, illetve
jótékonysági bált rendeztek, és
tekeversenyt szerveztek a helyi
középiskolásoknak. A jubileum
alkalmából ünnepi szentmisét
tartott és ellátogatott az intézménybe dr. Udvardy György
megyés püspök.
Tizedik születésnapját ünnepelte a Reform Főzőklub, amiről szintén februárban adtunk
hírt, már hagyományos nyílt
napjuk kapcsán. Az egészséges
életmód és táplálkozás népsze12 n Paksi Hírnök, 2014. január 10.

rűsítésére létrehozott, jelenleg 24 tagot számláló társaság
néhány évvel ezelőtt alakult
egyesületté. Havi rendszerességgel tartanak találkozót, gyarapítják főzőtudományukat. A
magyar konyha mellett terítéken van náluk más országok
gasztronómiája is, de tavaly
például az ételszobrászatba is
belekóstoltak. Állandó résztvevői paksi rendezvényeknek,
ahol megméretik tudásukat,
és rendre sikert aratnak, illetve
országos eseményeken is bemutatkoznak.
Rendezvénysorozattal ünnepelték a Paksi Bezerédj Általános Iskola és Kollégium 120
éves jubileumát, amiről áprilisban számoltunk be. Rendeztek
iskolatörténeti kiállítást, megnyitották a vizuális tagozat diákjainak közös, illetve Tumpek
Györgyi önálló tárlatát. Az évforduló alkalmából rendezett
programoknak része volt egy
projekthét is, amelyet színvonalas gálaesttel zártak. Az ünnepi esten felavatták az iskola
új zászlaját.
„A természet tönkretétele és a
természet védelme a fejekben
kezdődik” – ezt a Werner-idézetet választotta mottójául az
Önzetlenül Környezetünkért,
Otthonunkért (ÖKO) Munkacsoport Alapítvány, amely
15 éves fennállását ünnepelte
2013-ban. A civilszervezet nevéhez fűződik többek között a
Szeresd, óvd és védd elnevezésű, felnőtteknek szóló környezetvédelmi vetélkedő, a Séta az
egészségért program, az Ültess
fát, életfát akció, valamint a
Föld napi rajzpályázat gyerekeknek, de számos kiadvány,
ismeretterjesztő előadás, kiállítás, filmvetítés, terepgyakorlat
is történetük része.
2013-ban 15 éve volt annak,
hogy a Paksi Borbarátok Klub
birtokba vette a Prelátus használaton kívüli pincéjét. A tizenöt alapítóval létrehozott civilszervezet ma 26 tagot számlál.
A korábban Kováts Balázs, je-

lenleg Herczeg József elnökletével működő klubban számos
neves borász fordult már meg,
akiktől sokat tanultak. A szervezet tagjai minden évben részt
vesznek a Gastroblues fesztivál
keretében megrendezett országos borbarát találkozón, a boráldáson és a sillerfesztiválon,
borversenyeken.
Többek között kiállítással, a ház
történetét felidéző filmösszeállítással és kulturális műsorral
ünnepelték a Dunakömlődi
Faluház húszéves fennállását,
adtuk hírül júniusban. A jubileum alkalmából rendezett ünnepi délutánon Hajdú János, Paks
polgármestere köszöntőjében
kiemelte a faluház közösségépítő, -megtartó és értékmegőrző
szerepét. A Tell Edit alpolgármester vezetésével megtartott
kerekasztal-beszélgetésen a ház
történetét, a két évtizedes munkát idézte fel Bodó Katalin, aki
tizenkét évig vezette a faluházat, a jelenlegi vezető Faragóné
Kertész Alice, valamint Spiesz
József, Forster József és Hegedűs János.
1983-ban nyitották meg a Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvodájának kapuit.
Az elmúlt három évtized alatt
csaknem kétezer óvodás járt
a gyermekintézménybe, ahol
az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című nevelési
program mentén dolgoznak
a szakemberek. A jól felszerelt tagóvodában jelenleg hat
csoport működik. A jubileum
alkalmából ünnepi hetet rendeztek, ahova meghívták a szülőket, nagyszülőket, testvéreket
is. A programok között volt
Ökocsiga játszóház, arcfestés,
ugrálóvár, fagyizás, kirándulás,
állati jó bemutató, ovis sportnap és műsort adott a Csurgó
zenekar.
Kettős jubileumról is beszámoltunk olvasóinknak júniusban. A Pákolitz István Városi
Könyvtár hatvanadik és jelenlegi helyére, az egykori zsinagógába költözésének 45. évfordu-

lóját ünnepelték. A születésnap
alkalmából szakmai programot
rendeztek és olvasóikat is ünnepelni hívták. Az évtizedek
óta aktív tagokat külön köszöntötték, 19-en vehették át az örökös könyvtári tagsággal együtt
járó Leghűségesebb olvasó elismerést.
Huszadik alkalommal rendezték meg a határon túli középiskolások
olvasótáborát,
amelyre közel harmincan érkeztek a felújított Cseresznyéskert Erdei Iskolába Erdélyből,
Kárpátaljáról, Felvidékről és
a Vajdaságból a Csengey Dénes Kulturális Központ szervezésében. A megszokottól
eltérően nem egy, hanem öt
évfordulós irodalmár: Karinthy Frigyes, Weöres Sándor,
Csengey Dénes, Páskándi Géza
és Gárdonyi Géza életművével
foglalkoztak a táborozók. Az
egyhetes program végén műsoros estet tartottak a fiatalok
az evangélikus templomban,
majd a Szaggató zenekar koncertjével és moldvai táncházzal
zárták a találkozót.
Egy éve működik új helyén
a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár Kincskereső
Gyermekkönyvtára, amelynek megünnepléséről szep
temberben számoltunk be. A
régi programok mellett az új
helyen újakat is indítottak,
utóbbiakhoz tartozik a havonkénti kakaóparti és a rendszeres kézműves foglalkozás, de a
népzene és néphagyományok
megismertetése is szerepel a
palettán. Az első évfordulót az
olvasókkal közösen ünnepelték: volt ugrálóvár, kézműves,
illetve Sünizene foglalkozás,
kutyás játszóház a Csiga-biga
Alapítvány közreműködésével
és fellépett a Szaggató zenekar.
A Napsugár óvoda Munkácsy
utcai tagóvodája is ünnepelt,
mégpedig az intézmény megnyitásának harmincadik évfordulóját.
(Folytatás a 13. oldalon)

(Folytatás a 12. oldalról)
A gyermekintézmény először
három, majd négy csoporttal
működött, számuk 2007-től ismét három lett, a 2013/14-es nevelési évet pedig kettővel kezdték, az egyik német nemzetiségi
csoport. A jól felszerelt, tágas
udvarú gyermekintézményben
nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására és rengeteg érdekes, színes programmal
várják a gyerekeket. Az októberi
jubileum alkalmából kiállítást
rendeztek fotókból, illetve tárgyi
emlékekből, felavatták a szülők
által készített és az épületre elhelyezett napocskát, valamint egykori óvodásaik adtak műsort.
Éppen lapunk 2013. novemberi
második lapszámának megjelenésével egy időben ünnepelte
alapításának tizedik évfordulóját
a Paksi Chen Stílusú Taiji Quan
Sportegyesület. A rendszeres
edzések mellett idén is volt a
társaságnak egy háromnapos
szemináriuma, illetve egyhetes
edzőtábort is tartottak. Vájer
Attila oktató elmondta, hogy
idén új termet kell találniuk,
illetve biztosítani a versenyeztetést. Szeretnének olyan eseményeken is megjelenni, amelyek a
tajcsihoz is kapcsolódnak, tehát
egészségmegőrzésről szóló, művészeti és sportprogramokon.
Az év utolsó hónapjában is hírt
adhattunk egy szép születésnapról: 1978 novemberében adták
át a paksi Munkás Művelődési Központot, amely 2012-től
Csengey Dénes nevét viseli.
(Az épülettől elválaszthatatlan
szervezeti forma is változott, ma
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.) A születésnapi ünnepi
esten a város nevében Tell Edit
alpolgármester köszöntötte a
kultúra központjának egykori
és jelenlegi vezetőit, dolgozóit,
megköszönve a kultúra iránti elhivatott munkájukat. Ahogy az
alpolgármester is utalt rá beszédében, az ünnepnap délelőttjén
szűkebb körben is felidézték a
35 évet. A kultúrköszöntő ünnepség keretében kiállítás nyílott Decsi Kiss János textilképeiből, majd a napot jubileumi
operettgálával zárták. Kohl Gy.

A 2013-as év díjazottjai
Nem
volt
g yermekkori
álma a rendőri
pálya, ahogy
az sem, hogy
Magyarországtól távoli helyeken teljesítsen
szolgálatot. Mégis mindkettőt
elmondhatja magáról Koloh Tamás, a Paksi Rendőrkapitányság
technikai alosztályának vezetője, a Paks Közbiztonságáért díj
tavalyi kitüntetettje. Bár édesapja rendőr volt, nem ez vezérelte
a pályaválasztásban. Magyar
szakra készült Szegedre, de beadta jelentkezését a Rendőrtiszti
Főiskolára is, ahova a sokszoros
túljelentkezés ellenére felvételt
nyert. Pályafutását Fejér megyében kezdte, teljesített külszolgálatot a Sínai-félszigeten, később
egy újabb misszióval közel egy
évet Grúziában. A paksi kapitányságon jó tíz éve dolgozik,
és családos emberként már nem
vágyik újabb utazásra.
A Gyermekeinkért Díjat Till Józsefné és Báthoryné Borsai Éva
vehette át a városi pedagógusnapon.
Till
Józsefné eredetileg
jogi
pályára
készült,
ám
végül a pedagóguspályát
választotta, amit soha nem
bánt meg. Első munkahelye a
Dunaszentgyörgyi Általános
Iskola volt, majd a mai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
elődintézménye. 2000-től a Vak
Bottyán Gimnáziumban szaktanárként,
osztályfőnökként
és munkaközösség-vezetőként
tevékenykedett. A három iskola összevonásával létrehozott
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolát 2004-től 2013-as nyugállományba vonulásáig vezette.
Hiszi, hogy sok esetben megtalálta azt a kulcsot, amivel a
diákokhoz vezető ajtót ki tudta
nyitni, és így segíteni abban,
hogy kibonthassák mindazt,
ami bennük rejlik.

Báthoryné Bor
sai Éva már
jóval a pályaválasztást megelőzően tudta,
hogy gyermekekkel szeretne foglalkozni.
Diploma után a Bezerédj Általános Iskolában kezdett dolgozni,
s egy rövid kitérőtől eltekintve
máig ott pedagógus. Munkáját
harmincnegyedik
esztendeje
végzi töretlen lendülettel, odaadással. Az eltelt évek alatt maga
is visszaült az iskolapadba, képezte magát. Több mint tíz éve
látja el a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az iskolában.
Mint mondja, a gyermekek
tantárgyi tudásának gyarapítása
mellett nagy hangsúlyt fektet
nevelésükre. Ha valamilyen nehéz helyzet adódik, általában az
életből vett példával magyarázza el tanítványainak, mi lehet a
megoldás.
Böcz Zoltánné, a Városi
Rendelőintézet
szakasszisztense a Pongrácz
Sándor-díj
2013-as kitüntetettje. – Cila
volt az én jobbik felem. Tette a
dolgát, csendes, visszahúzódó
volt, a háttérben pedig mindig fáradhatatlan. Olyan, aki
munkáját nagy elhivatottsággal,
szorgalommal végezte – mondta róla egyik kolléganője, akivel
harminc évig dolgozott együtt.
Böcz Zoltánné először általános
asszisztens és csecsemőgondozó, majd szülésznő, később
üzemi ápoló képesítést szerzett.
Pályáját a paksi Járási Szülőotthonban kezdte, amelynek bezárása után az üzemegészségügy
területén dolgozott. 1990-től
tavalyi nyugállományba vonulásáig a Városi Rendelőintézet
nőgyógyászati szakrendelésén
volt asszisztens. – Biztatni egy
édesanyát a vajúdás alatt, részese lenni egy új élet születésének,
ennél szebb talán nincs is a világon – fogalmazott.

A képzőművészet vonzotta,
ám végül édesapja tanácsára,
a
biztosabb
jövő reményében az építészmérnöki pályát
választotta a Pro Urbe-díjjal elismert Horváth András. A város
főépítésze a szakma alapjait első
munkahelyén a PÉCSITERV Rt.nél szerezte. 1996-ban nyitotta
meg Patartics Zorán kollégájával pécsi irodáját. Építészként
fontosnak tartja a hagyományos
értékek és a hozzájuk adott újak
harmóniáját, a funkciók szerves
egységét, olyan épített környezet
kialakítását, amelyben az emberek jól érzik magukat, s úgy
látja, hogy a városvezetés is erre
törekszik. Az eltelt évek alatt a
város a főépítész szívéhez nőtt,
vállalt feladatai életének fontos
részévé váltak. Bár a megbízási
szerződéssel dolgozó főépítész
nincs minden nap Pakson, kapcsolata a várossal, a lakossággal
napi szintű.
Tizennyolc
településen,
ötvenkilenc
kollégával lát el
alapszolgáltatási feladatokat
2011 januárjától a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ,
amelynek vezetője, Borbás László
vehette át a Segítő Kéz kitüntetést
2013-ban. Pályaválasztás előtt állt,
amikor az országban elsőként
elindították Szekszárdon az általános szociális munkás szakot,
így valóra váltva ifjúkori elhatározását, miszerint valamilyen
segítő szakmában fog dolgozni,
jelentkezett. Friss diplomásként
kezdett dolgozni Pakson, az akkor szervezett Házi Szakápolási
Szolgálatnál. 1997-ben kérték fel
a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetésére, a szakmai tevékenység megszervezésére. László azt mondja, hogy elégedett ember, de soha nem megelégedett,
mert megoldásra váró feladatok
mindig vannak.
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Régi-új színjátszó csoport verbuválódik
A drámapedagógia fogalma
Pakson összefonódott Hefner
Erika nevével, aki 1988 óta rengeteg csoporttal foglalkozott
– gyerekek, fiatalok, felnőttek
egyaránt megismerkedhettek a
színjátszás élményeivel, színpadra lépve akár a Városi Diákszínpad, akár a Korzó Színkör vagy
a Pikk Dráma diákszínjátszó
csoport kereteiben, csak, hogy
néhány formációt említsünk
a sok közül. A Csengey Dénes
Kulturális Központ igazgatója
támogató természetével sok tehetséget indított el sikeresen és
most néhány év kihagyás után
új színjátszó csoportot verbuvál. – Megtisztelő számomra,
hogy a drámapedagógia helyi
nagykövete lehetek, hiszen egy
olyan módszerről van szó, ami

a reformpedagógia egyik ága, és
már nagyon sokan épültek általa
– mondta Hefner Erika. Csupán
a látszat mutatja, hogy nagy volt
a kihagyás, hiszen azután, hogy
a kulturális központ igazgatója
2011-ig a Pro Artis Művészeti
Iskolában tartott drámaórákat,
nem hagyott fel teljesen a színjátszóképzéssel: ünnepi műsorokat szerkesztett, Egyszeri színház
címmel improvizációs esteket
rendezett amatőr színjátszók
közreműködésével, illetve 2012ben tíz foglalkozásból álló önismereti tréninget is tartott. Mind
benne, mind korábbi tanítványaiban felmerült az igény új
csoport indítására, ahová a drámapedagógia iránt érdeklődő
középiskolásokat, fiatalokat és
fiatalos felnőtteket várnak élet-

korra, nemre, végzettségre, képzettségre való tekintet nélkül. A
színpadi munka mellett önismereti tréningen, beszédkészségfejlesztő játékokon, improvizációs gyakorlatokon vehetnek részt
a jelentkezők. – Számítok egykori tanítványokra és olyanokra is,
akinek megdobbantja a szívét a
felhívás, és ugyan még sohasem
próbálta talán, de úgy érzi, hogy
erre a lehetőségre vágyott régóta.
Kinyitottam egy ajtót, jöjjön be
rajta az, aki akar, aki úgy érzi, itt
a helye – fogalmaz a szervező.
A foglalkozásokat hétfő délutánonként tartják, az elsőt január
6-án szervezték. Elsőként ön- és
csoportismereti játékok kerülnek terítékre, ami számos új információt nyújthat a színjátszóknak egymásról és saját magukról.

Erika a találkozások során csupán irányító, bár ugyanúgy játszik, mint a többiek. – Az általam
szervezett drámaképzéseken, legyen az szakmai nap vagy tábor,
megtapasztaltam, hogy csak az
válhat drámatanárrá, aki képes
a hagyományos tanár-diák aláfölé rendelt szerepet felcserélni
a partnerségre. A forma is ezt
szimbolizálja: drámaórán mindig körbe ülünk, hogy semmi
ne álljon közénk, egyenrangú
partnerek vagyunk – hangsúlyozta. A szervező reméli, hogy
a foglalkozásokat rendszeresen
látogató résztvevőkkel remek
improvizációk és jelenetek színpadra állításával a közönséget is
megörvendeztethetik, hiszen a
játék akkor alakulhat igazi színházzá.
-md-

Az év első paksi újszülöttje
Míg Magyarországon és Tolna
megyében is kislány a 2014-es
esztendő első kisbabája, Paks
közigazgatási területén kisfiút
hozott a gólya. Józsa-Bagó Gergő január 1-jén született a szekszárdi kórházban.
Az édesanya, Bagó Judit január
1-jén este hat óra után öt perccel adott életet Gergőnek. A
vártnál egy nappal korábban érkezett csöppség így 2014-ben az
első kisbaba Paks közigazgatási
területén, kaptuk az örömteli
hírt a védőnői szolgálattól. Judit
elmondta, hogy összességében
jól érezte magát a várandósság
alatt, csak az utolsó időben volt
nehéz vinni az igen mozgékony
pocaklakót, a szülés pedig nagyon fájdalmas volt ugyan,
de aránylag gyorsan lezajlott.
Párja, Józsa Attila is ott volt a
szülésnél, s bizony nem tudta,
igaz, nem is akarta visszatartani
örömkönnyeit. Ahogy mondja,
szívből ajánlja a kispapáknak,
hogy ha van rá lehetőségük,
vállalják az apás szülést, mert
ennél csodálatosabb nincs a
világon. A büszke anyuka és
14 n Paksi Hírnök, 2014. január 10.

apuka másodszor élhette át a
szülővé válás semmihez sem
hasonlítható érzését, hiszen
már van egy gyermekük. A hétesztendős Bence is izgatottan
várta az öcsikét, meg is állapította, hogy most már kevesebb
szeretetet fog tudni adni szülei
nek, mert Gergő a legkisebb a
családban, így neki van a legtöbbre szüksége. A nagyszülők

is nagyon várták az újabb családtagot, aki apai ágon a harmadik, anyai ágon pedig a második
unoka. A 3620 grammal és 55
centiméterrel született Gergő
egészséges, gyönyörű kisbaba és
rendkívül jó az étvágya. A kórházi napokat rooming in szobában töltötte, így anyukájával
már az első pillanattól egymásra
hangolódhattak. Az első otthon

töltött éjszaka „sétálósra” sikerült ugyan, de az álmatlanul töltött órákat feledteti a családdal
a pici születése feletti öröm. Az
atomerőműben reaktoroperátorként dolgozó Attila mindenben segít Juditnak, pelenkázza,
fürdeti, ringatja kisfiát, és a bátyó is szívesen sertepertél kistestvére körül.
Kohl Gyöngyi

Sprich
Deutsch!

Jó napot, mi újság?

Gyutai Adrián
Gyutai Adrián még mindig
ugyanaz a már-már törékeny
alkatú fiú, akit megismertünk
néhány éve, amikor neve berobbant a köztudatba. Azt mondja,
valóban ez a zsokéalkat jellemző
a motorversenyzőkre, nem igazán találni köztük testes, mackós fiúkat. Nem mindegy a súly,
hiszen másodpercek döntenek
a helyezések sorsáról. A pehelysúly persze kevés, a sikerhez
több kell. Ez Adriánban minden jel szerint megvan. Ahogy
tavaly is, most is elmondhatjuk,
pályafutása legjobb évét zárta.
2012-ben megnyerte az Alpok
Adria-bajnokságot, ami KözépEurópában a legerősebb verseny, 2013-ban pedig második
lett, de mindez már más kategóriában, sokkal erősebb mezőnyben. Ugyancsak második lett a
szintén nemzetközi IMRC-ben,
megnyerte a hazai bajnokságot, pontot szerzett az Eb-n.
Mindennek köszönhetően őt
választotta az év legeredményesebb férfi versenyzőjének a
Magyar Motorsport Szövetség.
– Első évben nem rossz – kommentálja a fiatal sportoló, aki
tavaly novemberben töltötte be
a 23. életévét. Gyorsan hozzáteszi, idén még jobbat szeretne. A
2013-as év újdonsága azon túl,

hogy feljebb lépett a Superstock
600-as kategóriába, az is, hogy
maroknyi kis csapatuk négyfősre duzzadt, ma már menedzser
segíti őt a két szerelő mellett,
akik egyike változatlanul édesapja, a motorversenyzői múlttal
rendelkező Gyutai Attila.
– Nekem az a dolgom, hogy
felkészüljek, elegendőt ed�dzek, a menedzser pedig tárgyal a csapatvezetéssel – avat be
a részletekbe. Azt is hozzáfűzi,
bízik abban, hogy február végére, március elejére egyezségre
jutnak, hiszen addig nem lehet
tudni, hogy milyen csapatnál,
milyen motorral, milyen versenyeken indul. Ő nem szeretne
csapatot váltani, jól érzi magát
a Tomracing Motorsport Teamnél. A 2013-as évről elmondta,
hogy azért is tartja az eddigi
legjobbnak, mert ebben az esztendőben mehetett legtöbbet.
Ez – bár nem számolja – nagyjából ötezer kilométer lehet.
A mennyiség ez esetben azért
fontos, mert fontos feltétele az
eredményességnek. A spanyol,
olasz versenyzők legalább dupláját mennek, de Adrián örül,
hogy ennyinek is sikerült megteremteni a feltételét, sikerült
támogatókat találni. Vannak
köztük paksiak, így például az

atomerőmű, amiért – mint kiemelte Gyutai Adrián – nagyon
hálásak. Ahogy már korábban is
elárulta, a motorsport nem olcsó műfaj, egy-egy verseny hozzávetőleg kétezer euróba kerül,
egy tesztfutam közel ennyibe.
A versenyszezon októberben
zárult. A következő hónapban
a karját gyógykezelték, amivel
egész idényben kínlódott. De
cember elején elkezdte a felkészülést, ami napi fizikai edzést
takar és hetente legalább egy
krosszmotoros edzést. A versenyzésre két lehetőség kínálkozik, az egyik az Alpok Adria
és az Eb, a másik egy tízfutamos
Stock 600-as Eb-kupasorozat,
ami újdonság lesz. 2015-ben
szeretne eljutni a világbajnokságra, s ott helytállni, amihez
sok-sok tanulásra, tapasztalatra
van szükség, húzta alá.
A fiatal sportoló nem rejti véka
alá, gondolatai elsősorban a
motorozás körül forognak. Ám
igyekszik családjával, barátnőjével is elegendő időt tölteni és
az iskolában is helytállni. Ez
a versenyszezonban nem túl
egyszerű feladat, télen viszont
könnyebb. Most fejezte be ötödik félévét a dunaújvárosi főiskolán, ahol gépészmérnöknek
tanul.
Vida Tünde

A német nemzetiségi nyelvet tanuló diákok egy vidám délutánon
adnak számot nyelvtudásukról,
ismereteikről – erről szól a Sprich
Deutsch! vetélkedő, amelyet Me
zősi Árpád kezdeményezésére
tizenegy esztendővel ezelőtt rendezett meg először a paksi úttörőszervezet és a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat 7. és 8.
osztályosoknak. A tudáspróba ez
alkalommal is a csapattagok bemutatkozásával kezdődött, illetve
meg kellett indokolniuk a csapatnév választásukat. A feladatok között szerepelt egy sütemény előzetes elkészítése, illetve receptjének
ismertetése a helyszínen, de volt
barkochba, feleletválasztás, illetve
totó is, természetesen mindez németül, többek között a magyarországi német önkormányzatiságról, a német hagyományokról. A
Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat legközelebb svábbállal
ápolja a hagyományokat február
1-jén 19 órakor a Dunakömlődi
Faluházban.
-kgy-

Tánccal
búcsúztak
Folytatva a hagyományt év végi
gálaműsort adott a Társastánccal
a Paksi Diákéletért Alapítvány
égisze alatt működő DunaParty
Társastáncklub. Több mint hetvenen léptek fel, főként latin táncokkal. Ahogy a gálán is elhangzott, a
klub tagjai az elmúlt esztendőben
is számos alkalommal felléptek
városi rendezvényeken, valamint
több intézmény felkérésének is
eleget tettek. A több mint húszéves múltra visszatekintő klub
oktatói, Alpekné Mihalek Andrea, Alpek Imre és Krausz Ádám
elmondták, 2014-ben változatlan
célokkal folytatják a munkát: szeretnék minél szélesebb körben
megismertetni a társastánc varázslatos világát, és ahogy eddig
is minden esztendőben tették, új
koreográfiákkal állni a közönség
elé.
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Sport

Paks igazi sportos város
A versenysportban az olimpia
utáni év mindig a pihenésé és a
feltöltődésé. Ennek ellenére az
elmúlt, 2013-as évben az ASE
versenyzői mind a hazai, mind
a nemzetközi porondon értek el
eredményeket, melyek közül kiemelkedik a dzsúdós Bor Barna
Eb-érme, Universiade-ezüstje,
de Csoknyai László Universiadebronzérme is megsüvegelendő,
mint ahogy Pupp Réka Európakupa-aranya és ezüstje. Kiszli
Vanda Caliban a világjátékokon
szerzett maratoni kajak ezüstje,
és Pupp Noémi EORV-aranya
vagy Fritz Anett és Török Aurél
EORV-ezüstjei is gyarapították
az ASE dicsőséglistáját. A sakkcsapat bajnoki ezüstérme, Gál
Hanna rapid Európa-bajnoki
címe vagy Berkes Ferenc magyar bajnoki címe is elismerést
érdemel, akárcsak a férfi kosárlabdacsapat bajnoki és kupabronzérme. Az óévről és az új év

feladatairól dr. Kovács Antalt, az
ASE elnökét kérdeztük.
– Jól sikerült a 2013-as év, minden szakosztály utánpótlás és
felnőtt szinten is tudott eredményeket elérni. A gyermeklétszám
tovább emelkedett, a jól működő
sportágválasztó rendszernek és
lelkes edzőinknek köszönhetően. A nyári táborok is nagyobb
létszámmal zajlottak, ami a sport
paksi megítélését is mutatja. A
legnagyobb változások a kosárlabdában történtek: visszajött vezetőedzőnek Braniszlav Dzunics
és távozott a csapat meghatározó
játékosa, Vojvoda Dávid. Továbbra is az az irányvonal, hogy fiatal
csapatunk legyen, megítélésem
szerint az első gárdánál jó munka
zajlik. A kosárlabda-utánpótlásra
nagyobb odafigyelés kell, Gulyás
Róberttel erősítettük a szakmai
stábot. Elég komplex feladatot
kapott, többek között a gyerekek
motiválása és a tehetségkutatás is

része a tennivalóinak. Itt nagyobb
odafigyelésre és magasabb edzésszámra van szükség. Ahogy a kajak-kenuban és a dzsúdóban már
aránylag fiatalon megkapják a
sportolók a fizikai terhelést – ami
meg is látszik –, ugyanúgy a kosarasoknál is be kellene vezetni a
magasabb edzésszámot. A fizikai
alapokat 18 éves korig kell megszerezni, utána lehet csiszolgatni,
12-14 év körül már meg kell kapni a terhelést – ekkor kell megtanulni ugrani, futni.
2013 egyik fő eseménye az igen
sikeres Atomfutás volt. Az, hogy
a mozgás ennyire a paksiak életének részévé vált, nagyon jó, hétköznapokon reggel és este is láthatunk futó embereket a főutcán
vagy a kerékpárutakon. Nagyon
fontos, hogy az Atomfutáson is
látható volt: Paks igazi sportos
város.
Kovács Antal a sportegyesületre
kitérve elmondta: – Az elmúlt

év felelős gazdálkodást igényelt
mindenkitől, oda kellett figyelni,
hogy a költségvetési kereteinket
tartani tudjuk. Az ASE 2013-as
költségvetésének 10-15%-t adta
a tao, amit csak a látványsportágak: a kosárlabda és a labdarúgó szakosztályok utánpótlására
fordítottunk, ezért is várok a
kosárlabdában kicsit koncentráltabb működést. Az MVM-től
már megjött az engedély, tudjuk, hogy 2014-ben is annyival
gazdálkodhatunk, mint az elmúlt évben. A tao-pályázatokat
igyekszünk lefolytatni, helyi és
országos kapcsolatainknak köszönhetően szeretnénk minden
lehetőséget kihasználni. További
fejlődést várok mindegyik szakosztálynál. Azt gondolom, hogy
nagyjából jó úton vagyunk, az
ország egyesületei közül kevesen
mondhatják el, hogy stabilan és
tervezhetően vágnak neki az új
évnek.
Kovács József

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Csoknyai László (képünkön) és Bor Barna első
helyezést ér el az országos
dzsúdó rangsorversenyen.

Az ASE dzsúdócsapata
első helyet ér el az
olimpiai reménységek
versenyén.

A kosárlabdacsapat
bronzérmet szerez a
Magyar Kupában.

A dzsúdós Pupp Réka
Tverben első, Teplicében
második helyezést ér el
Európa-kupákon.

A kosárlabdacsapat
bronzérmet szerez a
bajnokságban is.

A Török–Koleszár páros
ezüstérmet nyer Portugáliában a maratoni Eb-n
C2 17,2 km-en.

Július

Augusztus

Szeptember Október

November

December

A kazanyi Universiaden
a budapesti Eb-n
bronzérmes Bor Barna 2.,
Csoknyai László 3. lett.

Kiszli Vanda ezüstérmet
nyer K1 maratoni számban a kolumbiai Caliban
rendezett világjátékokon.

Pupp Réka Racicében,
az európai reménységek
olimpiai versenyén első
helyet szerez.

Menetel a férfi
kosárlabdacsapat a
bajnokságban.

A sakkozó Berkes
Ferenc ötödik magyar
bajnoki címét szerzi meg
Gyulán.
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Gál Hanna Európa-bajnoki címet szerez rapid
sakkban.

Mi történt 2013-ban
a Paksi Sportegyesület háza táján?
A Paksi Sportegyesületben értékelték az elmúlt esztendőt.

Labdarúgás
A Paksi SE labdarúgó szakosztályának előkészítő korosztályai a
Bozsik-programban, teremtornákon és a dél-dunántúli regionális bajnokságban szerepeltek
2013-ban. A 9 és 11 évesek egyaránt eredményesen teljesítettek,
a regionális bajnokságban magabiztosan kerültek a felsőházba,
ahol komolyabb megmérettetés
vár rájuk. Az ifjú futballisták
megfelelő körülmények között
készülnek. Az ovisokkal Pintér
Attila, a 9 évesekkel Wolf Attila, a 11 évesekkel Péter Norbert
foglalkozik. Osztermajer Gábor
utánpótlásszakosztály-vezető
kiemelte: a Paksi FC utánpótláscsapatai 2013-ban jutottak a
csúcsra, hiszen a feljutásos rendszerű bajnokságokban mindegyik csapat NB I-ben játszik.
Ezt az eredményt az országban
csak tizenkét egyesület mondhatja el magáról, hogy (a felnőtt
csapatot beleértve) a legmagasabb osztályban szerepel.
– Az akadémiákon is felfigyeltek
a paksi utánpótlás remek működésére, így a 15. életévüket
betöltött játékosainkért sorban
állnak a jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező klubok. Természetesen óriási lökést, motivációt adna a futballistáinknak,
ha saját nevelésű fiatal játékosok
kerülnének a felnőtt csapathoz
és mutatnák meg tehetségüket.
Az infrastruktúra folyamatosan
fejlődik és bővül, így a játéko-

sokat az igényeknek megfelelő
pályák és öltözők várják. Utánpótlásedzőink az NB I. által kiírt
licenckövetelményeknek megfelelnek, folyamatosan képzik
magukat vagy képezzük egymást az egyesületen belüli edzői
értekezleteken – foglalta össze
Osztermajer Gábor utánpótlás
szakosztályvezető.

Tenisz
A PSE tenisz szakosztálya 2013ban csak részben számolhat be
sikerekről. Sikert könyvelhet el
az utánpótlás létszámának és
eredményességének területén:
elsősorban a legkisebb korosztály lett aktívabb Klopcsik Dia
edző munkája eredményeként.
A korosztályos fiatalok hozták
Tolna megyei és országos versenyeken remek formájukat, fiú
12 éves korosztályban Kertész
Milán többszörös országos dobogós helyezést, Kenyeres Ádám
a fiú 16 éves kategóriában és felnőtt kategóriában is remekelt.
Barta Attila edző a senior 45
éves korosztályban hazai első, az
ITF-világranglistán pedig 103.
helyen remekelt. A férfi felnőtt
csapat sajnos kiesett a második
osztályból, a 2014-es évet az OB
III-ban folytatja, így előtérbe kerül a csapat fiatalítása.

Ökölvívás
A zöld-fehér klub ökölvívó szakosztályának sportolói tovább
öregbítették az egyesület és a város
hírnevét a hazai és a nemzetközi
megmérettetéseken 2013-ban.
Horváth Patrik (49 kg) Hollandi-

Paksi halászcsárda

Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja
rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

ában, az ifjúsági Európa-bajnokságon ötödik helyezést ért el és a
magyar bajnoki címet is megszerezte. Az utánpótláskorú versenyzők olimpiáján Libor Sándor nem
talált legyőzőre, három nyert mérkőzés után állhatott fel a dobogó
legfelső fokára. Györgye Norbert
egy nyert mérkőzéssel meg kellett elégedjen az ötödik hellyel.
Serdülő ob-n ismét Libor Sándor
(46 kg) remekelt, a Vasas hazai
pálya előnyeit élvező versenyzőjével szemben a döntő mérkőzésen
alulmaradt, így ezüstérmes lett.
Ugyancsak ezüstérmes lett ezen a
versenyen Horváth Jenő. Ifjúsági
korcsoportban Benkő Norbert az
országos bajnokságon harmadik,
Csepella Balázs ötödik lett. Benkő
Norbert nevéhez fűződik, hogy
Mostar városában képviselte hazánkat mint debütáló válogatott.

Karate
A 2013-as év is igen mozgalmas volt a Paksi Sportegyesület
karate szakosztálya számára. A
sportolók részt vettek a hazai
regionális, illetve hazai minősítő versenyeken. Bírói minősítéseket szereztek hazai, illetve
nemzetközi szinten egyaránt.
Az év kiemelt nemzetközi versenye a Szerbiában megrendezett világbajnokság, valamint
az Európa-bajnokság, melynek
Eger városa adott otthont. E
kettő versenyen is értékes egyéni helyezéseket is szereztek a
paksi sportolók. A szakosztály
versenyzői taglétszáma 25-30
fő. Záborszki Zoltán vezető a
2014-es év célkitűzéseivel kapcsolatban elmondta, hogy céljuk

a hazai minősítő versenyeken a
legjobb eredmények elérése, a
tavaszi Európa-bajnokságon és
az év végi világbajnokságon minél több dobogós helyezés megszerzése, és fontos számukra a
hazai Ippon Shobu minősítő
magyar bajnokság megrendezése is. A karate szakosztály idén
ünnepli harmincéves fennállását. A legeredményesebb versenyzők: Basa Mátyás, Nagy
Gergő, Varga Márton, Domokos József, Domokos Henriett,
Rauth Hanna és Lacza Dávid.

Rg
Tavaly két különböző jellegű
versenyrendszerben mérettették
meg magukat a Paksi SE ritmikus gimnasztika szakosztályának
sportolói. Az egyik, a már jól
bevált diákolimpia, a másik pedig a Berczik Sáráról elnevezett
bajnokság volt. Az rg szakosztály
szakmai stábja – Hermesz Anita
edző, Hermesz Lajosné szakosztályvezető és Falusi Lívia vezetőedző – elégedett a 2013-as év
eredményeivel: a diákolimpia országos fináléjában júniusban az
ESZI tanulói a második helyen
végeztek. A Berczik Sára-emlékverseny országos döntőjében
novemberben számos arany-,
ezüst- és bronzminősítést szereztek a tanítványok, valamint többször érdemeltek a versenyzők és
az edzők különdíjat legjobb koreográfia és legjobb előadásmód
kategóriában. A zöld-fehér klub
sportolói Pilisvörösváron is remekeltek, májusban pedig tanév
végi gálaműsort rendeztek.
(Folytatás a 18. oldalon)

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,
igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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(Folytatás a 17. oldalról)
A város egyik legnépszerűbb
szakosztályában jelenleg közel
száz leigazolt gyermek sportol.
A 2014-es év céljai között szerepel a színvonalas és eredményes
helytállás a versenyeken, illetve
az utánpótlás létszámának megtartása, valamint a megfelelő feltételek biztosítása a szakosztályban sportoló gyerekek számára
az eredményes versenyzéshez és
működéshez.

Tájfutás
Harminckét igazolt versenyző,
25 verseny, 37 versenynap, 488
rajthoz állás, 33 arany-, 31 ezüst-,
29 bronzérem és két edzőtábor
volt az idei év számokban kifejezve a Paksi SE tájékozódási
futó szakosztályában. A kiemelt
versenyek közé tartozott többek
között a Hungária Kupa, a különböző országos bajnokságok
és a diákolimpia. A szakosztály
folytatta a két éve megkezdett városi tájfutóbajnokság-sorozatot
is. A nyolc futamból álló parkversenyt a szekszárdi tájfutó
szakosztállyal felváltva bonyolítják. KUPAKS elnevezéssel,
hagyományteremtő szándékkal
regionális rangsoroló versenyt
is rendeztek, erre 16 szakosztály
közel nyolcvan versenyzője nevezett. Az országos ranglistában
15 minősítést értek el, a tavalyi eredményekhez képest 5-10
hellyel javultak az eredmények:
az összevetés a 18 év alattiakat
egybeszámolja, így a 16 éves korcsoportba tartozó Lénárt Viktória 51., Makovinyi Dorottya 63.,
Sima Tamás pedig az 55. az ifjúsági ranglistán. Felnőtt korcsoportban Kiss Gábor 71.
2014-ben újra országos bajnokságnak ad otthont Paks. 2014.
szeptember 13-14-én a Kalocsai
SE-vel együtt rendezi a szakosztály a rövidtávú országos
bajnokságot és a pontbegyűjtő
országos csapatbajnokságot. A
verseny első napja a lakótelepen,
a második az Ürgemezőn fog
zajlani. A rendezők a korábbi
évek tapasztalatai alapján 10001200 sportolót várnak.
Faller Gábor
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Születésnapra invitálnak
A paksi kosárlabda megalapítója, a városi Pro Urbe
Emlékéremmel és a Magyar
Testnevelő Tanárok Országos
Egyesületének életműdíjával is
kitüntetett testnevelő, Szentesi

Alajos 90. születésnapját ünneplik január 26-án 14.30-kor
a Duna Hotelben. A sportág
alapjainak paksi meghonosítója szerető családja köre mellett
együtt ünnepelne egykori ked-

ves tanítványaival, kollégáival
és sportbarátaival, így minden
ismerőst várnak egy közös
koccintásra és a régi szép idők
felelevenítésére a jubileumi ünnepség alkalmából.

Családi nap a tenisztelepen
Gyermekek és szüleik izgatottan készülődtek a Paksi Sportegyesület Teniszcsarnokában
szilveszter előtt az első családi
napra. A Klopcsik Diana edző
szervezte programon természe-

tesen a teniszé volt a főszerep:
Lisztmajer Tamás és Kenyeres
Ádám bemutatóját követően
ellepték a pályákat az utánpótláskorú teniszezők. A remekül
sikerült rendezvényen a tenisz

mellett rajzverseny és tombolasorsolás is volt. A programot
hagyományteremtő szándékkal szervezték, a tervek szerint
nyáron újra várják a családokat
a PSE tenisztelepére.

Szilveszteri twirlinggála
A Paksi Twirling és Botforgató
Kulturális és Sport Egyesület
2000-ben alakult. A twirling
sportággal 2001 óta foglalkoznak a szervezetben, amelyben
jelenleg közel hatvanan versenyeznek. Évzáró szilveszteri
gálájukon több korcsoportban
léptek színpadra a gyermekek.
Szokás, hogy a twirling sportágban a megmérettetéseket
tavasszal rendezik. A paksiak
régiós és országos versenyeken
indultak, méghozzá sikerrel:
Frast Krisztina, Jobbágy Nikolett és Kuminka Viktória egyéni
és páros freestyle kategóriában
is rendre dobogóra állhatott.
2014-ben átalakul a versenyrendszer, az eddigiektől eltérően ranglistaversenyeken indul

majd a paksi twirlingcsoport.
Az egyesület gazdasági hátterét
Paks Város Önkormányzata, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,
valamint kisebb helyi cégek,

vállalkozások biztosítják. A támogatásokat versenyszervezésre, utazásra, ruhák, kellékek vásárlására fordítja az egyesület.
-efgé-

Vállalatcsoportunk paksi telephelyének vezetését ellátó

telephelyvezetői munkakörbe
munkatársat keresünk.

Ideális jelentkezőnk: Paks vagy Paks környéki lakos,
felsőfokú végzettséggel, jogosítvánnyal rendelkezik.
Versenyképes jövedelem megegyezés szerint.
Jelentkezni önéletrajz beküldésével lehetséges.
Címünk: Gemenc Autóház Kft., Dr. Süveges Árpád,
7100 Szekszárd, Pásztor u. 2.
Önéletrajz beérkezési határideje: 2014. január 17.

HOTEL SOLAR

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 28.
0682/504-135; 0630/697-2668
infosolar@t-online.hu
www.hotelsolar.eu

ENGEDJE, HOGY
NAGYATÁD ÖNT IS
ELVARÁZSOLJA!
Februári üdülést színesítő programok!
SZÁLLÁS FÜRDŐBELÉPŐVEL
5 éjszaka félpanzióval, napi fürdőbelépővel
27.000 Ft/fő + ifa
GYÓGYKÚRA
5 éjszaka félpanzióval
gyógykezelésekkel és fürdőbelépővel (össz.:24 db)
28.000 Ft/fő + ifa
Egyágyas felár: 2. 000 Ft/éj. Ifa: 400 Ft/fő/éj
Ajánlatunk 2014. február 28-ig érvényes!

Színes hírek a városról
mindennap:
www.paksihirnok.hu

Eladó paksi
ingatlanok
Az Ősz utcában jó állapotú,
1907-ben épült 70 m2-es,
helyi védelem alatt álló présház 15 m2-es pincével eladó.
Irányár: 2,9 M Ft.
A Kishegyi úton, hőszigetelt,
téglaépületben első emeleti,
teljesen felújított, 60m2-es,
2 szobás, étkező-főzőfülkés,
fürdőszobás (külön WC),
erkélyes lakás önálló nagy
tárolóval, lakás alatti garáz�zsal, alacsony rezsivel eladó.
Irányár: 13,6 M Ft. Garázs:
2,0 M Ft.
Eladó első emeleti téglaépítésű lakás a Tolnai úton. A lakás 51 m2-es 2 szobás, nagy
konyhás, külön WC-s, kamrás
ingatlan. Idén felújított, kívülbelül, új hőszigetelt műanyag
nyílászárókkal, burkolatokkal.
Dupla fűtési lehetőség, gáz-

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

konvektorokkal és cserépkályhával. A ház kívülről szigetelt,
zárt udvar játszótérrel, ahol a
lakók parkolhatnak is. Irányár:12,8 M Ft.
A Fenyves utcában első emeleti 48 m2-es kétszobás, erkély
nélküli, nem hőszigetelt, szőnyeg- és műanyagpadlós lakás eladó. Irányár: 7,8 M Ft.
A városközpontban, a Rákóczi
utcában 4 szoba összkomfortos, gáz és villanyfűtéses családi ház garázzsal,pincével
szőlőlugassal eladó. Irányár:
19,3 M Ft.
Ingatlanok: lakások, házak,
mezőgazdasági és ipari ingatlanok értékbecslését 15
éves szakmai gyakorlattal
vállalom.
Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@freemail.hu

TEIT

kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Megkezdte működését
kézzel készített
erdélyi cserépkályhákat
és sparhelteket
forgalmazó cégünk.
Tekintse meg termékeinket
a cserepkalyhacenter.hu
oldalon vagy érdeklődjön
a 06-20-492-84-33-as
telefonszámon.

TEMETKEZÉS
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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Hazaérkeztek a paksi hármas ikrek
A karácsonyt már itthon, Pakson töltötték a hármas ikrek,
Betlehemi Szabolcs és Anikó
két kisfia és egy kislánya. A
csöppségek november 3-án
születtek, az első időszakot a
pécsi klinikán, majd néhány
hetet a zombai nagyinál töltöttek. A három baba ellátása
többemberes feladat, amivel
egyelőre megbirkózik a házaspár a nagyszülők segítségével.
A babák születése felett érzett
öröm – mint ott jártunkkor láttuk – mindent felülmúl.
Késő délelőtti etetés közben érkeztünk Betlehemi Szabolcsékhoz.
Egy kisfiút az édesanya, egyet az
édesapa etetett, miközben a harmadik csöppség, Anna békésen
aludt az ágyában. A babák november 3-án érkeztek 0 óra 17, 18
és 19 perckor. Császármetszéssel
születtek a pécsi klinikán. Édesanyjuk azt mondja, probléma-

mentes volt a terhesség eltekintve
az első és az utolsó két héttől. A
pocak súlyát is jól bírta. A második héten nagyon magas volt a
HCG-érték, jelezvén, hogy többes
terhességről van szó, az ötödik héten ezt ultrahangvizsgálat is megerősítette, a nyolcadik héten pedig
már egy értelműen látszott három
nagy petezsák egy-egy aprósággal. Örömmel fogadták a hírt,
átvillant ugyan, de egy pillanatig
sem uralkodott el a házaspáron az
érzés, hogy „Úristen, mit kezdünk
majd három picivel!” – mondják.
A család hasonlóképpen reagált
azzal együtt, hogy aggódtak mind
a négyük egészségéért. Egyértelmű volt, hogy koraszülés lesz,
ezért választották a pécsi klinikát,
mert ott van koraszülött intenzív osztály. A cél az volt, hogy a
terhesség 30. hetéig sikerüljön
„kihúzni”. – Utána minden nap
ajándék volt – fogalmazott Anikó.
Végül 32 hét 5 nap után születtek

meg. Gábor 1780, Ábel 1680,
Anna 1470 grammal – egészségesen. A fiúkat november 20-án
engedték haza a kórházból, kishúgukat december 4-én. Anikó a
gyerekekkel édesanyjánál – azaz
ahogy ők mondják –, a zombai
nagyinál töltötték ezt az időt.
– Ezalatt összeszoktunk egy kicsit
– mondja azzal a mosollyal, ami
szinte egy pillanatra sem tűnik
el az arcáról, miközben angyali
türelemmel eteti, rendezi előbb
Gábort, majd átveszi édesapjától
Ábelt, aki ezúttal türelmetlenebb,
nyugtalanabb testvéreinél és ezzel együtt hangosabb is. – Már
úgy jöttünk haza, hogy mindenki négyóránként evett, kialakult
a menetrend, sőt már nem ébresztőórára ébredünk, hanem ők
ébresztenek minket – folytatja
Anikó. Azt mondja, most már
pihenni is többet tud. Akkor van
némi gond, ha egyszerre ébrednek – különösen éjszaka –, ha
megvárják egymást, ez sem gond.
Mivel a koraszülött osztályon egy
szobában tíz csecsemő volt, a kicsik hozzászoktak ahhoz, hogy
körülöttük zaj van, egymás sírására sem ébrednek fel.
– Én is jól viselem, mert Anikó kímél engem, amit egyedül
meg tud oldani, azt megoldja,
sokszor volt, hogy nekem nem
kellett felkelni éjszaka, mert
sorra elrendezte a gyerekeket –
kapcsolódik be az édesapa. Anikó összegzését, miszerint nagy
öröm, nagy boldogság a három
apróság, kiegészíti azzal, hogy
nagy kihívás is. Beszédes adat,
hogy a család gyarapodása miatt
beszerzett hétszemélyes, három
ISOFIX-rögzítéssel rendelkező
autóval a gyerekek születése utáni első hónapban közel hétezer
kilométert tett meg. A három
picivel mozogni egy ember számára megoldhatatlan, sőt a napi
ellátáshoz is segítség kell. Egyelőre a nagyszülőkre támaszkodnak, de a polgármesteri hivatal
szociális osztályának vezetője is
ígért segítséget. A tárgyi feltételeket eddig sikerült előteremteni,
de a lakhatás kérdése komoly

fejtörést okoz Szabolcsnak, aki
építészmérnökként dolgozik az
atomerőműben. Mint mondja,
pokoli lakásárak vannak és nekik
nagyobb alapterületű otthonra
lesz szükségük amellett, hogy a
harmadik emeletről lejjebb kellene költözniük.
Egyelőre egyébként a teraszon
levegőznek az apróságok, amit
a tavaszias idő lehetővé tesz. A
kérdésre, hogy melyikük milyen
gyermek, Anikó válaszol. – Gábor hasfájós, nála ez elég nagy
probléma. Emiatt elég sokat van
kézben. Ha elalszik, nagyon szépen alszik, hason szeret, sőt a
nagy ágyon is. A nyakamba szereti fúrni magát, a bőrkontaktus
neki a legfontosabb a három baba
közül. Sokat mosolyog – sorolja,
majd hozzáteszi: mindhárman
sokat mosolyognak, nyugodt babák. – Ábel igazi nagyfiú, ő szeret legjobban feküdni, sőt aludni
is abban a hintában, amit a kis
súlyú és koraszülött babáknak
nagyon ajánlanak. Ábel etetése
nagyon sok időt igényel, nehezen
eszik, sokat bukik. Anna csendes,
türelmes kicsi lány, mindig kivárja a sorát, ő is nagyon gyorsan
eszik, tulajdonképpen szépen
felzárkózott a fiúkhoz. Kilenchetesek és mostanra megduplázták
a súlyukat, meséli. Azt mondja,
mások szerint nagyon egyformák, de szerintük már most különböznek, személyiségük bontakozik. Külsőre Gábor és Anna
hasonlítanak egymásra – mondja az édesanya. Férje nevetve fűzi
hozzá: – Szerintem pedig Ábel és
Anna. Anikó azonnal megtalálja
a kompromisszumot: A két fiú
különbözik, Anna pedig mindkettejükre hasonlít.
Miközben mi távozni készülünk
a szülők ugyanolyan türelemmel
tesznek-vesznek a három pici körül. Szabolcs még annyit mond,
miután behúztuk magunk mögött az ajtót, vessünk egy pillantást a névtáblára, mert „aranyos”.
Az ajtón a Betlehemi név alatt
sorakozik az öt keresztnév, két oldalon a szülőké, mintha még ott is
óvnák a három apróságot.
-vt-

