
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.
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Negyvenhat évnyi szolgálat után búcsúzott a helyi közélettől
Szinger Ferenc. A Városi Nyugdíjasklub elnökétől kérdeztük:
jó napot, mi újság? Írásunk a 15. oldalon 

NYUGDÍJAS HITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

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

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

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

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

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Ez történt Pakson
2010-ben

Összefoglalóink a 4–9. oldalon 
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Közel 15 százalékkal emelke-
dett a csatornahasználatért fi-
zetendõ díj, átlag hét száza-
lékkal kell többet fizetnünk a
hulladékszállításért. Öt fo-
rinttal lett drágább a helyi au-
tóbusz-közlekedés viteldíja, és
nem változtak a lakossági
távhõ- és melegvíz-szolgálta-
tás árai – így döntött a képvi-
selõ-testület decemberben.

Tavalyi utolsó ülésén határozott
a saját hatáskörben megállapí-
tott szolgáltatások díjairól a
képviselõ-testület. A helyi autó-
busz-közlekedés viteldíjai átla-
gosan öt százalékkal emelked-
tek, a menetjegyárat kivéve,
ahol 3,3 százalékos volt a növe-
kedés. Így a helyi járatú buszon

január elsejétõl 155 forintért
válthatunk jegyet, összvonalas
bérletet 3400 forintért, míg ta-
nulóbérletet 1040 forintért vásá-
rolhatunk.  – A szolgáltatást biz-
tosító Gemenc Volán Zrt.-nek
még a megemelt árakkal is 11
millió forintos éves vesztesége
keletkezik a paksi üzletágon, de
a képviselõ-testület csak ekkora
mértékû emelést fogadott el –
mondta el az ülést követõen
Hajdú János. A valós árakhoz
kellett közelíteni a csatorna-
használati díjat azért, hogy kép-
zõdjön akkora nyeresége a Pak-
si Vízmû Kft.-nek, amely bizto-
sítéka lehet a szükséges fejlesz-
téseknek. Ezért döntött a szol-
gáltatás árának 15 százalékos
emelésérõl a képviselõ-testület,

tájékoztatott a polgármester. Az
ivóvízért viszont csupán 3 szá-
zalékkal kell többet fizetnünk
2011-ben, mint tavaly. A lakos-
ság köbméterenként 206, míg a
közületek 323 forintról kapnak
számlát. 

A hulladékszállítási díjakban is
követni kell azt az európai uniós
irányelvet, amely szerint a hasz-
nálónak meg kell fizetnie a fel-
merülõ költségeket, hangzott el a
testületi megbeszélésen. Így
azért, hogy az új hulladékgazdál-
kodási rendszer tervezési-, elõ-
készítési költségei, valamint a

majdani pályázati önrész az
árakban is megjelenjen, átlago-
san 7 százalékos emelésrõl hatá-
rozott a grémium. 17 forinttal
nõtt a 110 literes kukák ürítésé-
nek díja: 267 forintot számláz al-
kalmanként a DC Dunakom Kft.
A4 m3-es konténer ürítésének dí-
ja 10628 forint lett. Változott a
folyékony települési hulladék
gyûjtésének és szállításának ára:
1805 forintra emelkedett, az
1100 literes konténer elszállítá-
sáért pedig 4057 forintot kell fi-
zetnünk január elsejétõl. A sze-
méttelepi ártalmatlanítási díjak is
egységesen 7 százalékkal nõttek. 

Míg a korábbi években az
egyes önkormányzati bérlakás-
típusoknál különbözõ mértékû,
de jelentõs áremelésrõl határo-
zott a képviselõ-testület, idén az
infláció mértékével növekedtek
a költségalapú és a szociális ala-
pú bérlakások lakbérei. Az elõ-
terjesztés szerint eddig azért
volt szükségszerû a lakbérek
drasztikusabb emelése, mert na-
gyon alacsonyak voltak a bérle-
ti díjak a városban. 2010-re a
lakbérek elérték a megye váro-
saiban alkalmazott díjtételek át-
lagát, így nem kellett jelentõs
emelésrõl határoznunk, csupán
akkoráról, hogy a lakások felújí-
tási költségeinek fedezete meg-
teremtõdjön – mondta el Hajdú
János. Egy 50 négyzetméteres
szociális alapú összkomfortos
lakásért 2011-ben 14100 forin-
tot kell fizetnie a bérlõknek, a
költségalapú lakásoknál a havi
díj 29000 forint. 

Két szolgáltatás díja nem vál-
tozott az új esztendõben: mivel
nem nyújtott be áremelési javas-
latot a szolgáltató Dunacenter
Therm Kft., ezért nem emelke-
dett a távhõ- és a melegvíz-szol-
gáltatásért fizetendõ ár a lakóte-
lepen; illetve az önkormányzat
tulajdonában lévõ dunakömlõdi
köztemetõben sem emelkedtek
a temetkezési díjak. 

Dallos Szilvia
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Kövi Gergõ

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2011. január 21.

Paksi Hírnök

A reális árhoz közelít a csatornadíj,
nem változik a távhõ ára

Személyi változásokról döntöttek

Puskás János lett a DC Dunakom Kft. új ügyvezetõje. A szolgál-
tató cég igazgatóját decemberi ülésén nevezete ki a testület. Új fõ-
szerkesztõ irányítja a Paksi Hírnök munkáját is január elsejétõl.
Kövi Gergõ 2014. december 31-ig felel az önkormányzati lap ki-
adásáért. (Elõdje, Dávid Ildikó önkormányzati sajtóreferensként
dolgozik tovább.) Újabb négy évig Kovács Tibor marad a
Telepaks Nonprofit Kft. ügyvezetõje és a kistérségi televízió fõ-
szerkesztõje – döntött a grémium legutóbbi megbeszélésén. 

Pályázatot írt ki a Paksi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. szakmai
ügyvezetõi, illetve gazdasági ügyvezetõi és a Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtár igazgatói állásának betöltésére a képviselõ-testület.
A jelentkezéseket a címzetes fõjegyzõhöz kell eljuttatni 2011.
február 7-ig. A feltételekrõl az újság 10. oldalán tájékozódhatnak.
Az új vezetõk kinevezésérõl márciusban határoz a testület. 

Lezárult az új paksi hulladék-
gazdálkodási rendszer megva-
lósításának elsõ szakasza. 

Még 2009-ben kezdõdött el az új
hulladékgazdálkodási rendszer
kiépítésének tervezése, aminek
megvalósításával Paks mellett
hat környékbeli település:
Bölcske, Madocsa, Gerjen,
Pusztahencse és Györköny sze-
mételhelyezése oldódhat meg. A
beruházáshoz európai uniós for-
rásra pályázott az önkormány-
zat, az elsõ fordulóban tavaly si-
keresen szerepelt a hét település
alkotta társulás: 61 millió forin-
tot nyertek az elõkészítõ munká-
latokra. Az elsõ szakasz lezárása
elõtt tartott ülésen a projektben
részt vevõ települések a szüksé-
ges önrészrõl tárgyaltak. A Paks-
hoz csatlakozó hat önkormány-
zat saját költségvetésébõl nem
tudja biztosítani a lakosság-
számra megállapított összege-
ket, ezért városunk képviselõ-
testülete utolsó ülésén úgy hatá-
rozott, az önrész nagyságával
megegyezõ kamatmentes köl-
csönt nyújt a kistelepüléseknek,
így Bölcske, Madocsa, Gerjen,
Pusztahencse és Györköny is a
program tagja maradhat. A má-
sodik fordulós pályázati doku-
mentáció összeállt, december
20-án benyújtották az anyagot a
szakminisztériumhoz. Döntés
tavasszal várható.               -dal-

Kölcsönnel
segít Paks 
a társulásnak



– Az átfedéseket meg kell
szüntetni, a lyukakat be kell
tömni – mondta a kormányhi-
vatalok felállítása kapcsán
Tóth Ferenc, akit Orbán Viktor
miniszterelnök december 22-
én nevezett ki a Tolna megyei
kormányhivatal élére. – Jó ér-
zés, mert egyfajta bizalmat je-

lent – mondta a paksi térség or-
szággyûlési képviselõje a kér-
désre, hogy milyen gondolato-
kat ébresztett benne a felkérés.
Hozzáfûzte: következõ gondo-
lata azonban már az volt, hogy
ez hihetetlen nagy felelõsség-
gel jár és irdatlan munkát je-
lent, amit tisztességesen és be-
csülettel kell elvégezni. Mint
kifejtette, teljesen új rendszert
kell kialakítani, ami persze
nem megy azonnal. A most el-
kezdett munka 2012-13-ig is
eltarthat. A majdan felálló ap-
parátusra, amely 3-500 fõs
lesz, szerteágazó feladat vár.
Csakúgy, mint a vezetõre, mu-
tatott rá Tóth Ferenc. Mint
mondta, az országgyûlési kép-
viselõi munka, illetve az új
tisztség mellett már nem marad

ideje másra, így lemondott az
országgyûlés oktatási és tudo-
mányos bizottságbéli tagságá-
ról, illetve a Tolna Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány ügyvezetõi tisztségérõl.

A kormányhivatalok, ame-
lyekbe 14 területi államigazga-
tási szerv integrálódik, a köz-
igazgatási hivatalok jogutódjai-
ként január 1-jével alakultak
meg. A hivatalok ügyfélszolgá-
lati irodái, az úgynevezett kor-
mányablakok január 3-án
kezdték meg mûködésüket.
Ezekben például vállalkozá-
sokkal kapcsolatos ügyek, csa-
ládi pótlék, gyes, anyasági tá-
mogatás igénylése bonyolítha-
tó le, összesen 29 körben. A hi-
vatalok létrehozásával a kor-
mány célja, hogy az eddigi

széttagolt, párhuzamosan mû-
ködõ területi kormányzati szer-
veket központosítsa. 

(A kormányhivatalokhoz tar-
toznak az igazságügyi hivata-
lok, a megyei mezõgazdasági
szakigazgatási hivatalok, a
földhivatalok, a regionális
egészségbiztosítási pénztárak,
nyugdíjbiztosítási igazgatósá-
gok, a munkaügyi központok,
a munkaügyi, valamint a mun-
kavédelmi felügyelõségek; a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság, a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal, az Állami
Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat, a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság, valamint az
Oktatási Hivatal regionális
szervei, illetve a Magyar Ke-
reskedelmi Engedélyezési Hi-
vatal mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatóságai.)

Vida Tünde
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Sokrétû feladat vár a kormányhivatalra

Új elnökség irányítja az elmúlt
év vége óta a Foglalkoztatási
Paktum Paksi Alfórumát. A
szervezet elnöke Matesz Ro-
land, a Paksi Atomerõmû Zrt.
tájékoztatási szakértõje, a Dél-
Dunántúli Humánerõforrás Ku-
tató és Fejlesztõ Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetõje lett.
Társelnökként Feilné Szombat
Csilla, a Regionális Munkaügyi
Központ Paksi Kirendeltségé-
nek vezetõje, valamint Máté
Dénes, Gerjen polgármestere
vállalt funkciót.

ATolna Megyei Foglalkoztatá-
si Paktum 2006-ban alakult, át-
fogó célja a foglalkoztatási szín-
vonal emelése és a foglalkozta-

tás bõvítése a térségben. A szer-
vezet paksi kistérségi alfóruma
az indulás óta kiemelten kezeli a
munkaerõ-piaci helyzet feltárá-
sát, különös tekintettel a foglal-
koztatás lehetõségeinek bemuta-
tására és a sokoldalú együttmû-
ködés megteremtésére. 

– Küldetésünk, hogy közre-
mûködjünk a térség foglalkoz-
tatási arányának növelésében, a
hiányszakmák kialakulásának
ellensúlyozásában, a célzott és
hatékony szakemberképzésben,
illetve az utánpótlás biztosításá-
ban – mondta el Matesz Ro-
land. A paksi szervezet elnöké-
nek tájékoztatása szerint a fiata-
lokat pályaorientációs progra-
mokkal, szervezett üzemlátoga-
tásokkal próbálják azon szak-
mák, szakképzések felé terelni,
melyekkel munkalehetõséghez,
stabil megélhetéshez, kiszámít-
ható jövõhöz juthatnak. Ezeken
túl a felnõttképzésre is fóku-
szálnak, hogy a jelenleg regiszt-
rált álláskeresõ státuszban lé-
võknek is kitörési lehetõséget
tudjanak kínálni. 

A felsorolt célok egyben a
Foglalkoztatási Paktum Paksi

Alfóruma jövõ évi programjá-
nak legfontosabb elemei is, a
tervek megvalósításában to-
vábbra is számítanak a szerve-
zetet eddig irányító Regionális
Munkaügyi Központ Paksi Ki-
rendeltségének hathatós közre-
mûködésére. A paktum tag-
ságának bõvítése is szerepel a
tervek között, hogy a térség
munkáltatóinak, önkormányza-
tainak, képzõ intézményeinek
bevonásával egy valóban haté-
kony, együttmûködõ informá-
ciós partnerségi hálózat alakul-
hasson ki. A szervezet új elnö-
ke a paktum eddigi eredményei
közül kiemelte a 2010-ben is
megszervezett „Pályaválasztás
és Szakmatúra” elnevezésû
programot, amelynek keretében
több száz, a kistérségben tanuló
hetedik-nyolcadik osztályos di-
ák ismerkedhetett meg 34 mun-
káltató szaktevékenységeivel.
Az egyhetes rendezvénysoroza-
tot, amelyen a munkáltatók mel-
lett a nevelési tanácsadó, illetve
az általános és középiskolák is
részt vettek, 2011-ben kibõví-
tett szakmakínálattal ismét
megszervezik.                  -dal-

Új elnökség a foglalkoztatásért
Közel 77 millió forint pályáza-
ti pénzt nyert az önkormányzat
a cseresznyési iskola felújítá-
sára. Nemcsak az épület kor-
szerûsödik, hanem képzések,
foglalkozások keretében töltik
meg élettel az iskolát. Az egy-
kori cseresznyési komplexum
2009 õszén nyerte el az erdei
iskola minõsítést, ami elen-
gedhetetlen feltétele volt a si-
keres pályázatnak.

A nyertes pályázat révén kor-
szerûsödik és új szárnnyal bõ-
vül a leromlott állagú cseresz-
nyési épület, ami fûtés híján
eddig csak nyári táborok hely-
színéül szolgálhatott. Az udva-
ron madárles és foglalkoztató
várja majd a fiatalokat. Az épí-
tés-felújításon túl eszközbe-
szerzés, oktatási segédanya-
gok fejlesztése és képzések is
szerepelnek a megvalósítandó
elképzelések között. 

Az összességében mintegy
140 milliós beruházás kivitele-
zése a tervek szerint még idén
elindul, és 2012-ben vehetik
majd birtokba a táborozók a
megújult erdei iskolát. 

Megújul 
az erdei iskola
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Februárban több önkormány-
zati intézményben is felújítási
munkálatok kezdõdtek. A Nap-
sugár óvoda Munkácsy utcai
tagóvodájában a villanyvilágí-
tást és a vizesblokkokat cserél-
ték újakra a kivitelezéssel meg-
bízott Ulbert Kft. szakemberei.
Az áprilisra elkészült beruházás
összértéke közel 20 millió fo-
rint volt. A malomhegyi intéz-
ményben zajló munkálatokkal
egy idõben a Deák Ferenc Ál-
talános Iskola felsõ tagozatos
épületében és a Napsugár óvo-
da dunakömlõdi tagóvodájá-
ban is elkezdõdött a vizes-
blokkok korszerûsítése. A mû-
szaki átadásokat márciusban
tartották, a felújítások 27 mil-
lió forintból valósultak meg.

Márciusban érkezett a város-
házára az értesítés arról, hogy
Paks 290 millió forintot nyert
támfalépítésre a Dél-Dunántú-
li Regionális Program pályá-
zatán. A támogatásból a Deák

Ferenc utca 28-42. számú in-
gatlanok mögötti partfalsza-
kasz védelmét biztosítja az
önkormányzat. A beruházás az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében európai uniós
forrásból valósul meg. A tá-
mogatási szerzõdés megköté-
se után elindult a kiviteli ter-
vek közbeszerzése. Az építke-
zés várhatóan ez év közepén
kezdõdik el. 

A lakótelepen két terület is új
köntösbe öltözött 2010-ben.
Márciusra készült el a Barátság
út és a Szabó Erzsébet utca által
határolt tömbbelsõ teljes felújí-
tása, amelyre bruttó 90 millió fo-
rintot fordított az önkormányzat.
A munkálatokkal határidõ elõtt
elkészült a kivitelezõ DC
Dunakom Kft. A tömbbelsõk
felújítása a tavaszi átadással nem
fejezõdött be a lakótelepen. No-
vemberre készült el a Szabó Er-
zsébet utca és az Újtemplom ut-
ca közötti terület rekonstrukció-
ja. A 117 millió forintos beruhá-
zás eredményeképpen már új ut-
cabútorok és játszótér biztosítja
az ott élõk kényelmét a térburko-
latú sétányokkal korszerûsített
parkban. A beruházásnak kö-
szönhetõen a parkolási gondok
is enyhültek a környéken: hét új
megállóhely is épült az Újtemp-
lom utcában.  

Egy új, emelõkosaras, magas-
ból mentõ gépjármûvel bõvült

tavasszal a paksi hivatásos ön-
kormányzati tûzoltóság gépjár-
mûparkja. A 220 millió forin-
tos berendezést az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazga-
tóság pályázati támogatásának
köszönhetõen vásárolta meg a
település. A beszerzéshez
szükséges 20 százalékos, 44
millió forintos önrészt az ön-
kormányzat biztosította. Az
emelõkosaras gépjármûvel 42
méteres magasságig menthet-
nek biztonságosan. 

Már Paks nyugati bejáratánál is
rendezett városkép fogadja a te-
lepülésre érkezõket, köszönhe-
tõen a Paksi Sportegyesület
sporttelepén megvalósított
újabb fejlesztésnek. A stadion
bejárata elõtti terület 2200
négyzetméteren térkõ burkola-
tot kapott. Az áprilisban befe-
jezõdött, két és fél hónapig tar-
tó beruházás keretében a szi-
lárd burkolat kialakítása mel-
lett 13 új kerékpártárolót is
épített a kivitelezéssel megbí-
zott SoltÚt Kft. A felújítás 46
millió forintból valósult meg. 

Májusra elkészült a Dankó Pis-
ta utca 15. és 23. szám alatti
szociális bérlakások felújítása,
így befejezõdött az a három
éve elindított program, amely-
ben az önkormányzati tulajdo-
nú, családi ház jellegû lakó-
épületeket korszerûsítette a vá-
ros. A szociális bérlakások fel-

újítását a DC Dunakom Kft.
szakemberei végezték el két
hónap alatt. A városi program a
lakótelepi panelépületeken
folytatódott. A Gesztenyés utca
13-15. és a Fenyves utca 13-15.
szám alatti lépcsõházak ener-
giatakarékos felújítása decem-
berben ért véget a nyílászárók
cseréjével, a tetõszigeteléssel
és a külsõ hõszigeteléssel.
Épületenként 50 millió forint
volt a felújítás szerzõdés sze-
rinti költsége. A szükséges for-
rást a tulajdonosok hozzájáru-
lása mellett állami pályázaton
nyert egyharmados támogatás
biztosította. Két lépcsõház az
atomerõmû birtokában van,
másik két lépcsõházban pedig
az önkormányzat mûködtet 15-
15 darab szociális-, illetve elõ-
takarékos bérlakást.

Nyáron folytatódott az önkor-
mányzati intézmények felújítá-
sa. Megújult a Mesevár óvoda
Hétszínvirág tagóvodájának te-
tõszerkezete, a Mesevár tag-
óvoda villamos hálózata. Meg-
valósult a Szent István téri nyil-
vános illemhely rekonstrukció-
ja, az ürgemezei strand alatt pe-
dig egy új épült. A nyilvános il-
lemhelyek átalakítása és az
óvodákban lezajlott felújítások
összköltsége 64 millió forint
volt, a kivitelezési munkálato-
kat az Ulbert Kft. végezte. 

A II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolában is dolgoztak a
szakemberek a tanévnyitó
elõtti hetekben, hiszen újabb
állomásához érkezett az intéz-
ményben 2009-ben elindított
felújítási program. A nyárra
tervezett munkálatok elvégzé-
sére a Csõszer Kft. kapott
megbízást. A lakótelep általá-
nos iskolájában a beruházás
során a harmadik tantermi
szárnyon hat, a gazdasági
szárnyon kettõ, míg a tornate-
remnél nyolc vizesblokk újult
meg párhuzamosan a világítá-
si rendszer teljes cseréjével. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Közterek és intézmények új köntösben
A fõutca újabb szaka-
szának felújítása mel-
lett négy teljes utcare-
konstrukció zajlott a
városban, új kerék-
párút épült, valamint
korszerûsödött a gim-
názium és a Nyárfa ut-
ca közötti kerékpárút-
szakasz. Emellett foly-
tatódott a társasházi
tömbbelsõk, valamint
a város bérlakásainak
felújítása, a nyílászá-
rócsere-program és a
vizesblokkok korsze-
rûsítése is az önkor-
mányzati intézmé-
nyekben. A beruházá-
sokra 2010-ben több
mint egymilliárd forin-
tot költött a város.
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(Folytatás az 4. oldalról)
Júliusban vehették birtokba a gyerekek Paks
legújabb játszóterét a Toldi utcában. A 9,2
millió forintos beruházás elõkészítése
2007-ben indult el a terület átminõsítésé-
vel, majd a tervek elkészítése után 2010
elején indult el a kivitelezés. A térre nyolc
fajátékot szereltek fel, a terület kialakítá-
sa, parkosítása és bekerítése a DC
Dunakom Kft. munkatársaira várt. 

A 2010-es esztendõ legnagyobb beruházása
a Dózsa György út Rákóczi utca és Kereszt
utca közötti szakaszának felújítása volt. Ta-
vasszal, ahogy az idõjárás engedte, megje-
lentek a munkagépek a fõutcán és elkezdõ-
dött a bontás, majd az építés. Az új, aszfal-
tozott pályatest alacsonyabbra került, a fel-
újított szakasz alatt megtörtént a közmûvek
cseréje, mellette pedig térkövezett kerék-
párút és járda készült. A megújult, zöldfelü-
letekkel tarkított fõutcára korszerû utcabú-
torok, esztétikus padok és lámpatestek ke-
rültek. A kivitelezõ Teerag-Asdag Kft. és az
önkormányzat szeptember 14-én várta út-
avató ünnepségre a lakosságot. Az 526 mil-
lió forintból megvalósult beruházásra 95
millió forintot nyert pályázaton Paks. 

A Dózsa György úti nagyfelújítás befejezé-
se után új kerékpárútszakasz épült a Rákó-
czi utca és a Vak Bottyán Gimnázium kö-
zött. A két méter széles kerékpárút 274 mé-
ter hosszúságban készült el. A beruházási
költség meghaladta a 12 millió forintot. A
kivitelezõ a Microcenter Kft. volt. 

Az Öreghegyen és a Kornis utcában, a
cseresznyési úton, illetve a Tolnai úti ke-
rékpárút Vak Bottyán Gimnáziumtól a
Nyárfa utcáig tartó szakaszán kezdtek fel-
újítási munkálatokat az õsz kezdetén. A
négy beruházás összértéke 201 millió fo-
rint volt. Az utcák faltól falig korszerûsöd-

tek, térkõ burkolatú járdák, aszfaltburko-
latú útpálya épült mindhárom helyszínen,
emellett a közmûvek egy része is meg-
újult. 

Az említett utcák mellett 2010-ben felújí-
tották a Váci Mihály és a Hajnal utca kö-
zötti területet. Az óvárosi tömbbelsõben
85 méter hosszú, szegéllyel ellátott asz-
faltburkolat létesült 21 új parkolóhellyel.
A lépcsõházi bejárók és a csapadékvíz-el-
vezetés az októberi mûszaki átadást köve-
tõen készült el. A 40 millió forintos pro-
jekt részeként a tömbbelsõben található
játszótér melletti terület és a varrodát az
utcával összekötõ járda is megújult: térkõ
burkolatot kapott. 

Út- és járdaépítést, közmûfelújítást és át-
építést foglalt magába a Kurcz György ut-
cában november végén befejezõdött 97
millió forintból megvalósult nagyberuhá-
zás. A kivitelezõ SoltÚt Kft. határidõre ké-
szült el a munkálatokkal annak ellenére,
hogy az utca két oldala közötti szintkü-
lönbség nehézséget okozott az építkezés
során, az aszfaltozást pedig sürgette a be-
köszöntõ hûvös idõ. 

Õsszel hét intézményt érintve haladt to-
vább a nyílászárócsere-program. 119
homlokzati nyílászárót cseréltek korszerû
mûanyagra a Hétszínvirág tagóvodában,
az Eötvös utcai tagóvodában, a Munkácsy
utcai tagóvodában és a hajléktalanszállón.
A szeptemberben befejezõdött felújítások
összértéke 10,5 millió forint. A Bóbita
Bölcsõdében 127 ablak és ajtó, valamint
60 darab felülvilágító, a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskolában pedig 58 nyílás-
záró korszerûsödött, és több mint 30 mil-
lió forintból megújultak a  Benedek Elek
Óvoda Kishegyi úti tagóvodájában az ab-
lakok és ajtók is.                Dallos Szilvia

Tavasszal az észak-magyarországi árvíz-
károsultak, õsszel pedig a vörösiszap-ka-
tasztrófa áldozatainak támogatására
szerveztek gyûjtést városunkban. A felhí-
vások után tapasztalt példaértékû össze-
fogásnak köszönhetõen tízkamionnyi
adomány indult Felsõzsolcára és Ede-
lénybe, majd Devecserre és Kolontárra. 

Az egész város megmozdult, hogy segítsen
a bajbajutottakon. A lakosság és a civil szer-
vezetek, illetve különbözõ intézmények ál-
tal felajánlott bútorokat, háztartási gépeket,
tisztítószereket, tartós élelmiszereket, ruhá-
kat és játékokat helyi vállalkozók és a DC
Dunakom Kft. teherautói szállították ta-
vasszal a gyûjtést meghirdetõ Szabó
Jánosné és Molnár Imréné Zsíros köz 11.
szám alatti ideiglenes raktárába. A segély-
akcióhoz a Paksi Atomerõmû Zrt. is csatla-
kozott: a cég által felajánlott kamionokkal
vitték az adományokat az árvíz sújtotta
Felsõzsolcára és Edelénybe. Nyáron a ter-
mészeti katasztrófa áldozatainak tábor szer-
vezésével is segített Paks: a cseresznyési er-
dei iskolában tölthettek el egy hetet a fel-
sõzsolcai gyermekek. A táborozás szervezé-
sében, lebonyolításában helyi vállalkozók is
a szervezõk mellé álltak. A diákok iskola-
táskákkal és írószerekkel „felszerelve” in-
dultak haza augusztus végén. 

Októberben újabb katasztrófa híre rázta
meg az országot és a várost. Kolontáron és
Devecserben a vörösiszap-tározó átszaka-
dása után a települések egy része lakhatat-
lanná vált. Az adományok gyûjtése a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat közremû-
ködésével kezdõdött meg Pakson. Decem-
ber elején háztartási gépekkel megrakodva
indult el az atomerõmû kamionja a
katasztrófa-sújtotta térségbe, amely a szere-
tetszolgálat raktárába szállította a paksiak
felajánlásait. Az önkormányzat és az erõmû
pénzbeni juttatással is segítséget nyújtott: a
képviselõ-testület kétmillió, míg az MVM
Zrt. százmillió forintot ajánlott fel az újjá-
építésre. A devecseri általános iskolába járó
diákok számára gyûjtést indítottak a II. Rá-
kóczi Ferenc és a Deák Ferenc általános is-
kolában is, majd az önkormányzati oktatási
intézmények közös jótékonysági gálamûso-
ron léptek közönség elé a mûvelõdési köz-
pontban. Az est bevételét szintén a deve-
cseri iskolásoknak juttatták el a szervezõk.    

-dal-

Segítettek a
bajbajutottakon
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Atomerõmû

JANUÁR
Az elsõ gyorsértékelés szerint
minden korábbinál több villa-
mos áramot termelt 2009-ben a
paksi atomerõmû. Összesen
15.427 GWh villamos energiát
állított elõ a négy paksi reaktor-
blokk, így megdöntötte eddigi
termelési rekordját, és teljesítet-
te üzleti tervét. Paks részesedése
a hazai termelésbõl 37,2-rõl
42,97 százalékra nõtt.

Január végén tartott évértékelõ
sajtótájékoztatóján mindehhez
Süli János vezérigazgató azt
mondta, legfontosabb feladat a
meglévõ négy blokk biztonsá-
gos és gazdaságos üzemeltetése,
mert az teremt erkölcsi és gaz-
dasági alapot a további tervek
megvalósításához. Az atomerõ-
mû megõrizte versenyképessé-
gét is, hiszen Magyarországon a
legolcsóbban állította elõ a vil-
lamos energiát. 

Rendkívüli közgyûlésen csök-
kentette az igazgatóság és a
felügyelõbizottság létszámát a
Paksi Atomerõmû Zrt. A fõtulaj-
donos Magyar Villamos Mûvek
Zrt. kezdeményezésére az igaz-
gatóság tagjai közül Kamarás
Zoltánt, Löffler Gábort és Sza-
kács Tibort, a felügyelõbi-
zottságból Slosár Gábort hívták
vissza, Oláh József pedig le-
mondott. 

FEBRUÁR
Szekszárdon, a Mûvészetek Há-
zában tartott a paksi atomerõmû
bõvítési lehetõségeirõl közös
konferenciát a Budapesti Mû-
szaki Egyetem Nukleáris Tech-
nikai Intézete, a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. és az MVM Zrt. Az elõ-
adások rávilágítottak arra, hogy
az ország hosszú távú biztonsá-
gos villamosenergia-ellátása ér-
dekében szükség van a paksi lé-
tesítmény bõvítésére. A régi erõ-
mûvek többsége elavult, gazda-
ságtalan és le kell cserélni a kö-
vetkezõ években. A hazai igé-

nyek nõnek, az importlehetõsé-
gek pedig várhatóan beszûkül-
nek a következõ évtizedekben.
Az atomerõmû a leggazdasá-
gosabb alaperõmû, kedvezõ
áron állítja elõ a villamos ener-
giát, és biztonságos áramellá-
tást garantál. 

MÁRCIUS
Hamvas István, a Paksi Atom-
erõmû Zrt. mûszaki vezérigaz-
gató-helyettese a Magyar Köz-
társasági Arany Érdemkereszt
polgári tagozat kitüntetését ve-
hette át a nemzeti ünnep alkal-
mából. A köztársasági elnök
megbízásából adományozott
állami kitüntetéssel a paksi
atomerõmûben végzett több
évtizedes eredményes mûsza-
ki, tudományos tevékenységét
ismerték el.  

A Paksi Atomerõmû Zrt. kapta a
2009. évi Magyar Innovációs
Nagydíjat. A rangos elismerést
az erõmûvi blokkon végrehaj-
tott teljesítménynövelésért ítél-
ték oda. A kitüntetést Süli János
vezérigazgató vette át a Parla-
ment fõrendiházi termében.
Harmincöt pályázat érkezett,
ezek közül érdemelte ki a paksi
fejlesztés a legrangosabbat,
mert a tapasztalat, a tudás, a szá-
mítási és mérési módszerek fej-
lõdése révén, korszerûsített

üzemanyag-kazetták alkalmazá-
sával, jelentõs mûszaki fejlesz-
tés eredményeként és a tartalé-
kok feltárásával hajtották végre
a teljesítménynövelést. Az így
létrejött új erõmûvi kapacitás a
gazdasági elõnyökön túl segíti a
klímavédelmi célok teljesítését

és hozzájárul a villamos energia
árának alacsonyan tartáshoz,
szólt az értékelés.

ÁPRILIS
Az erõmû és a városvezetés kö-
zös munkavacsorát tartott. Haj-
dú János polgármester idézte fel
azt az idõszakot, amikor megje-
lentek a munkagépek, felépült
az ország máig egyetlen atom-
erõmûve. Süli János vezérigaz-
gató pedig arra világított rá,
hogy az erõmûbõvítés, még ha
sokban hasonlít is az elõzõ beru-
házáshoz, sok tekintetben más
lesz. Egy azonban biztos, húzta
alá, rengeteg közös feladatot je-
lent majd az erõmû és a város
vezetése számára. 

Az Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulat, az Energetikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium és a Szi-
lárd Leó Tehetséggondozó Ala-
pítvány tizenharmadszor ren-
dezte meg az Országos Szilárd
Leó Fizikaversenyt Pakson, az
atomerõmû bázisiskolájában.
Ezúttal 54 iskola 396 tanulója

jelentkezett a megmérettetésre,
az országos döntõbe harminc ta-
nulót hívtak meg.

MÁJUS
Egy idõre felfüggesztette or-
szágjáró körútját a paksi atom-
erõmû tájékoztató kamionja,
hogy a kiállítási anyagot átdol-
gozzák. Az ezt megelõzõ napo-
kat a kamion a Magyar Mûszaki
és Közlekedési Múzeum elõtt
töltötte. Az utazó kiállítás meg-
érkezésének napján Jövõ ener-
giája címmel tanácskozást ren-
deztek az intézményben. Buda-
pest a 94. település, ahol meg-
fordult az utazó kiállítás, a ka-
mion 17 ezer embert fogadott. 

Caissa lovagja kitüntetést ka-
pott a paksi önkormányzat és az
atomerõmû. Az elismerést a
szekszárdi székhelyû Sakk-kul-
túráért Alapítvány és a Magyar
Sakkszövetség alapította azon
emberek és szervezetek munká-
jának elismerésére, akik segítik
a magyar sakk-kultúra fejleszté-
sét és népszerûsítését. 

JÚNIUS
Együttmûködést írt alá Balaton-
füreden a Paksi Atomerõmû Zrt.
és a férfi vízilabda-válogatott
nevében Süli János vezérigaz-
gató és Kemény Dénes szövet-
ségi kapitány. Immár másodszor
került sor arra, hogy a paksi
atomerõmû 8,5 millió forinttal
támogassa a pólóválogatott fel-
készülését. 

Lezárult a Norvég Alap és a
Duna-Mecsek Alapítvány aka-
dálymentesítési programja.
Több mint 95 millió forint talált
gazdára a pályázat utolsó fordu-
lójában a nukleáris létesítmé-
nyeket, kutatásokat befogadó te-
lepülések körzetében. A csak-
nem 600 millió forint keretösz-
szegû pályázatot elõzõ év áprili-
sában írta ki a paksi atomerõmû
által létrehozott és támogatott

Nukleáris kalendárium – 2010
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Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány azzal a céllal, hogy
ösztönözze és támogassa az ön-
kormányzati intézmények, helyi
civil szervezetek, társulások,
közhasznú és gazdálkodó szer-
vezetek épületeinek akadály-
mentesítését.

JÚLIUS
A paksi atomerõmû korábbi ve-
zérigazgatóját, Baji Csabát ne-
vezték ki vezérigazgatóvá a Ma-
gyar Villamos Mûvek Zrt. pén-
teki rendkívüli közgyûlésén.
Mártha Imrét, a társaság 2008
májusában kinevezett vezér-
igazgatóját visszahívta a köz-
gyûlés. Baji Csaba 46 éves köz-
gazdász, az elmúlt évtizedben
az energetikai szektorban kü-
lönbözõ pozíciókban dolgozott.
Korábban, 2002 szeptemberéig
a Paksi Atomerõmû Zrt. vezér-
igazgatója volt és az MVM
igazgatósági tagjaként is tevé-
kenykedett. A Ph.D tudományos
fokozattal rendelkezõ energeti-
kai szakember legutóbb egy
áram- és gázkereskedõ gazdasá-
gi társaság elnök-vezérigazgató-
ja volt. 

AUGUSZTUS
Atom és energia címmel jelent
meg a Pakson élõ villamosmér-
nök-informatikus Komáromi
János harmadik könyve. A szer-
zõ eddig két verseskötettel je-
lentkezett, illetve évekkel ez-
elõtt kiadott egy cd-t Az atom-
energia kultúrtörténete címmel.
A könyv magánkiadásban, ezer
példányban jelent meg. Elsõ fe-
jezetét a mostani energiahely-
zetnek, az atomenergiának szen-
teli, míg a második fejezet egy
adatbázis, a korábban megjelent
cd frissített változata. Ennek el-
sõ harmadában enciklopédia-
szerûen fogalmakat közöl a
szerzõ, a másodikban az energe-
tika neves személyiségeit, a har-
madikban pedig az energiakuta-
tás, -fejlesztés és -felhasználás
kronológiáját találják meg az ol-
vasók. 

Kihasználva a nyári szünidõt,
komoly felújításokat végeztek a
paksi Energetikai Szakközépis-

kolában. Elvégezték a tetõjaví-
tást és az épület akadálymente-
sítését. Utóbbi költségeinek je-
lentõs részét pályázati forrásból
finanszírozták.

SZEPTEMBER
Hamvas Istvánt nevezték ki ve-
zérigazgatónak a Paksi Atom-
erõmû Zrt. rendkívüli közgyûlé-
sén. Az új vezérigazgató 1977
óta dolgozik az atomerõmûben,
hét éve mûszaki vezérigazgató-
helyettesként. Elõdje, Süli János
a társaság második embereként
folytatja munkáját. Hamvas Ist-
ván kiemelte, hogy az elmúlt
években folyamatosan javultak
a biztonsági mutatók, miközben
az üzemidõ-hosszabbítás elõké-
szítésében az utolsó fázisba ér-
keztek, és elkezdõdött a bõvítés-
re való felkészülés. Mindezzel
egy idõben megnövelték a blok-
kok teljesítményét és termelési
rekordot értek el. A legfonto-
sabb feladat a meglévõ létesít-
mények biztonságos üzemelte-
tése, amely záloga a stratégiai
tervek megvalósításának, a ré-
gió jövõjének.

Baji Csabát az igazgatóság el-
nökévé választották, Hajdú Já-
nos polgármester a felügyelõbi-
zottság tagja lett.

OKTÓBER
A Paksi Atomerõmû Zrt., illetve
az MVM Csoport is segített a
vörösiszap-katasztrófa károsult-
jainak. Több mint 100 millió fo-
rintot juttattak el a kárt szenve-
dettekhez segélyszervezeteken
és a Magyar Kármentõ Alapon
keresztül. A dolgozók által kez-
deményezett gyûjtésbõl 780

ezer forint gyûlt össze, naponta
10-15 önkéntes utazott Kolontár
térségébe, hogy segítsen a kár-
mentesítésben. 

NOVEMBER
Véradóbarát munkahely kitün-
tetést adományozott a Vöröske-
reszt országos vezetõsége a
Paksi Atomerõmû Zrt.-nek. A
díjat Bognár Péter humánigaz-
gató vette át a Parlamentben. A
Vöröskereszt elsõ ízben adta át
az elismerést. Tolna megyében
azért esett a választás éppen a
paksi atomerõmûre, mert erköl-
csi és anyagi támogatással is se-
gíti a kezdeményezést. Évente
három alkalommal tartanak az
erõmû kapuin belül véradást;
azok a dolgozók, akik ezen részt
vesznek, négy óra munkaidõ-
kedvezményt kapnak. 

A paksi atomerõmû tûzoltósá-
ga alapításának 20. évfordulóját
ünnepelte. A jubileum alkalmá-
ból emlékérmet adtak ki, köny-
vet jelentettek meg. Ünnepelt –
mégpedig fennállásának tizen-

ötödik évfordulóját – a paksi
atomerõmû látogatóközpontja
is. A kommunikációs szervezet
története 1989 szeptemberéig
nyúlik vissza, akkor alakult meg
a Tájékoztatási Iroda. A korábbi
konyha-étterem épületének át-
alakítási munkái 1993-ban kez-
dõdtek, a központot 1995 szep-
temberében nyitották meg. A
TLK feladatköre azóta folyama-
tosan bõvül, technikai ellátottsá-
ga, mûszaki színvonala korsze-
rûsödött. 

DECEMBER
Átadták az Erzsébet Nagy Szál-
lodát. Paks legjelentõsebb mû-
emléképületét a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. újíttatta fel és bõvíttette
ki. Az épületegyüttes ad majd
otthont egyebek mellett az
atomerõmû által szervezett kon-
ferenciáknak, képzéseknek, más
hivatalos programoknak, de itt
tartanak majd városi rendezvé-
nyeket is. Az elsõ rendezvény a
Magyar Nukleáris Társaság
Nukleáris Technikai Szimpóziu-
ma volt, ahol két nap alatt öt-
venegy elõadás hangzott el, s ki-
tüntették az ESZI tanárát, Csa-
jági Sándort. 

Lakossági tájékoztató naptárt
jelentetett meg az atomerõmû
több mint kilencvenezer pél-
dányban. A 2011-es falinaptár a
nukleáris létesítmény 30 kilo-
méteres körzetében minden ház-
tartásba eljut azzal a céllal, hogy
a lakossággal megismertessék
azokat a teendõket, feladatokat,
melyeket veszélyhelyzetben
végre kell hajtaniuk. -vida-
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2010-ben kilenc elismerést
adományozott a város képvi-
selõ-testülete. Az ünnepi pil-
lanatokat a kitüntetettek né-
hány gondolatával fûszerez-
ve idézzük fel.  

– N e k e m
könnyû volt a
feladatoknak
m e g f e l e l n i ,
mert abban a
c s a p a t b a n ,

amibe beleértem a várost és a
kollégáimat, jó együtt dolgozni
– mondta Süli János, a Paksi
Atomerõmû Zrt. mûszaki ve-
zérigazgató-helyettese, amikor
az október 23-i ünnepi testüle-
ti ülésen átvette Paks legrango-
sabb elismerését, a díszpolgári
címet. A díjazott harminc éve
dolgozik az atomerõmûben,
volt csoportvezetõ, osztályve-
zetõ, fõosztályvezetõ, igazgató
és másfél évig vezérigazgató.
Hitvallása, hogy az embernek
mindig ott kell megfelelnie,
ahol éppen van. Az adódó lehe-
tõségeket nagyon meg kell be-
csülni, mert sokszor a szeren-
csén múlik, hogy több alkal-
mas emberbõl kinek áll módjá-
ban bizonyítani. Az egyén soha
nem lehet független az õt kö-
rülvevõ közösségtõl, valódi si-
kert pedig csak úgy lehet elér-
ni, ha a közösség tagjai együtt
dolgoznak a közös cél érdeké-
ben. 

A városért végzett munkájáért
2010-ben Hum Ferenc és
Klenk Csaba vehette át a Pro

Urbe emlékér-
met. Hum Fe-
renc tizenhét
éve dolgozik a
polgármesteri
h i v a t a l b a n ,

1997 óta vezeti a mûszaki osz-
tályt. Irányítása alatt több je-
lentõs beruházás valósult meg
a városban, amelyek közül a
Városi Rendelõintézetre em-
lékszik vissza legszívesebben.
Kiemelte, hogy a Pro Urbe dí-
jat a mûszaki osztály csapata

nélkül nem kaphatta volna
meg, kollégái munkája nélkül
nem tudott volna eredménye-
sen dolgozni. A díj még na-
gyobb erõbedobásra sarkallja,
arra, hogy meg tudjon felelni
az elismerésnek. 

P a l l é r k é n t ,
ácsként, kõ-
m û v e s k é n t
d o l g o z t a k
õsei, ami hoz-
zájárult ahhoz,

hogy az építészpályára lépett
Klenk Csaba. Az építész és fe-
lesége egykor Paksot válasz-
tották otthonuknak, 1993-ban
tervezõirodát nyitottak. Az Ybl
Miklós-díjjal is elismert szak-
ember számára mindegyik
tervpályázaton elnyert munká-
ja kedves, de különösen emlé-
kezetes a gyógypedagógiai ta-
gozatnak otthont adó iskola-
épület és az Erzsébet Nagy
Szálloda felújítása, amelyhez a
régi épület terveit készítette el.
A díj a megtiszteltetés mellett
elsõsorban megerõsíti abban,
hogy amerre haladnak a szak-
májukban, az jó irány, mondta
a kitüntetett. 

A kollégák ha-
talmas üdvri-
valgása köze-
pette vette át
N y i r a t i n é
Nász Rózsa a

köztisztviselõk munkájának el-
ismerésére 2004-ben alapított
Deák Ferenc-díjat, amelyet
kétévente adnak át. A díjazott
1971 óta dolgozik a közigazga-
tásban, tíz éve az okmányiroda
élén. Ahogy a kitüntetett fogal-
mazott, számára az a legszebb
ebben a díjban, hogy azok ja-
vaslatára kapta, akikkel együtt
dolgozik, akik igazán jól isme-
rik. Az okmányiroda alapítása
óta eltelt tíz évet pedig úgy
foglalta össze, hogy az egyre
szaporodó feladatokkal a vál-
tozások évtizede volt. 

2010-ben elsõ alkalommal ad-
ták át Pakson a „Környezetün-

kért” díjat. Az elõzõ képviselõ-
testület környezetvédelmi és
mezõgazdasági bizottságának
javaslatára alapított elismerés-
sel azoknak mond köszönetet a
város, akik sokat tesznek azért,
hogy a lakosság kellemes, szép
környezetben élhessen. Az el-
ismerést elsõként az 1997-ben
alapított Paksi Kertbarátok
Egyesület nyerte el. A kertba-
rátok kiveszik részüket a park-
gondozásból, rendezvényei-
ken, például a Tök jó napon,
kertészeti napokon, vagy az
önkormányzattal közösen ren-
dezett adventi gyertyagyújtá-
son a fél város megfordul.
Mindannyian szép, kulturált
környezetet szeretõ emberek
vagyunk, azért dolgozunk,
hogy Paks ilyen legyen –
mondta a díjátadáson Pupp
Józsefné, a civil szervezet el-
nöke.

Teljesen más korosztály képvi-
selõi és más egyéniségek a
2010-es esztendõ „Gyermeke-
inkért” díjasai, ám egyvalami
közös bennük: pedagógus hiva-

tásuk. Szabó
Istvánné a II.
Rákóczi Fe-
renc Általános
Iskola tanítója.
H a r m i n c h a t

éve kezdõdött pedagógus pá-
lyafutása egyetlen napján sem
érzett nehézséget, amikor be-
lépett az iskola kapuján, min-
dig úgy érezte, hogy szolgálat
kezdõdik. Semmiféle terhet,
gondot nem vitt magával, on-
nan kezdve csak a gyerekeké
volt, akik közül sokan felnõtt-
ként sem felejtik el egykori
tanítójukat, írnak neki, felkö-
szöntik, meghívják az eskü-
võjükre.

Molnár József
a Bezerédj Ál-
talános Iskola
tanára, ahogy
a gyerekek
hívják: Jóska

bá’. Azt vallja, hogy a pedagó-
gus kezében nagyon nagy hata-

lom van, hogy milyen értéke-
ket ad át, mire nevel, mit visz-
nek tovább az iskolából a gye-
rekek. Az õ példaképe a nagy-
apja, akire séta közben sokan
ráköszöntek: „Tiszteletem, ta-
nár úr!” Az akkor már idõs ta-
nárember elõtt nem csupán
azért emelték meg a kalapju-
kat, mert úgy illik, a köszöntés
szívbõl jött. Ha majdan õt is
így köszöntik, akkor érdemes
dolgozni, érdemes pedagógus-
nak lenni – mondta. 

A gyógyítás
öröme és a
gyerekek sze-
retete vezette
az orvosi pá-
lyára dr. An-

gyalosi Zsuzsannát, akinek
munkáját Pongrácz Sándor-díj-
jal ismerte el a város. A doktor-
nõ végtelenül kedves és min-
dig nyugodt, ugyanakkor a
gyógyításban, a szülõkkel
szembeni elvárásaiban követ-
kezetes. Az, hogy el tudja
nyerni bizalmukat, a több évti-
zedes tapasztalatnak és empáti-
ájának köszönhetõ, amiben
minden bizonnyal szerepet ját-
szik az, hogy maga is három-
szoros anya – mondta a díjáta-
dón. Gyógyító szolgálatát
1975-ben Pakson kezdte meg,
és bár ma már nyugdíjas, még
nem tette le végleg a fonen-
doszkópot, helyettesít és ügye-
letet vállal.

A siker nem
marad el, ha az
oda vezetõ út
elhivatottság-
gal, munkasze-
retettel és biza-

lommal van kikövezve – vallja
Váradyné Péterfi Zsuzsanna,
akit „Paks kultúrájáért” kitünte-
téssel díjazott az önkormányzat.
A Városi Múzeum igazgatója
büszkén nyilatkozott arról, hogy
az intézmény eredményesen
mûködik, szakmai körökben is
egyre ismertebb és elismertebb. 

(Folytatás a 9. oldalon)

Életutakat ismertek el
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(Folytatás a 8. oldalról)
A kitüntetett részese volt a mú-
zeum tizenhat esztendõvel ez-
elõtti indulásának, ahova né-
hány év kitérõ után 1998-ban
igazgatóként tért vissza. Öröm-
mel tölti el, hogy olyan kollé-
gákkal dolgozik, akik hozzá ha-
sonlóan mindig a jobbra törek-
szenek, hiszen tudják: csak így
lehet elõrevinni az intézményt. 

Paksinak lenni
civilként és
rendõrként is
jó – fogalma-
zott Berkiné
Tózer Erika, a

Paksi Rendõrkapitányság hi-
vatalvezetõje, aki a „Paks vá-
ros közbiztonságáért” díjasok
köréhez csatlakozhatott tavaly.
Bár beosztásából fakadóan
számára nem mindennapos vi-
selet a kék mundér, hivatásos
rendõr. A rendõrség kapuját
1990-ben lépte át, hét eszten-
dõvel késõbb lett hivatalveze-
tõ. Nála jobban talán senki
nem ismeri a kollégák pálya-
futását, hiszen feladatainál
fogva õ az, aki felszerelésüktõl
nyugdíjba vonulásukig intézi
munkahelyi ügyeiket. 

A „Paks város
sportjáért” ki-
t ü n t e t é s t
2005-ben ala-
pította a város
azok elismeré-

sére, akik a város sportjáért,
hazai, illetve nemzetközi elis-
mertségéért sokat tettek. A két-
évente átadott elismerést elõ-
ször 2006-ban ítélték oda, így
2010 ismét olyan év volt, ami-
kor javaslatokat vártak a ki-
tüntetendõ személyére. A díjat
Kacsó Tibor vehette át, aki az
1990-es évek közepén települt
át feleségével Székelyföldrõl
Paksra. A testnevelõ és tenisz-
edzõ hamar alkalmazkodott az
itteni körülményekhez és a he-
lyi sportélet meghatározó
alakjává vált. Több generációt,
több mint ötven gyermeket
edz, oroszlánrészt vállalva az
utánpótlás-nevelésben.

Kohl Gyöngyi

Városunkban több intéz-
mény, illetve civil szervezet
ünnepelte születésnapját
2010-ben. Az ünnepi alkalma-
kon felidézték a múltat és ér-
tékelték az eredményeket.     

Jubileumi programsorozattal
ünnepelte májusban 135 éves
fennállását a Deák Ferenc Álta-
lános Iskola. Az ünnepi hetet
névadójuk szobrának megko-
szorúzásával és kiállítással nyi-
tották. Ezt követõen iskolatörté-
neti vetélkedõt, mûvészeti és
sportprogramokat szerveztek,
volt helytörténeti séta, kézmû-
ves foglalkozás, legek verse-
nye, Deák-kupa és nemzetiségi
délután. A hetet az iskolai gálá-
val és jubileumi ünnepséggel
koronázták meg, ahol többek
között iskolatörténeti filmet ve-
títettek és a diákok adtak mû-
sort. A második „legöregebb” a
születésnaposok sorában a
Hétszínvirág tagóvoda, amely
1950-ben nyitotta meg kapuit.
A gyermekintézmény nagy utat
járt be, ahogy a novemberi
cikkben fogalmaztuk, a
fakarusztól a Freinet-módsze-
rig. Volt idõ, amikor az udvari
játék egy kimustrált mikrobusz
volt, az illemhely pedig egy
deszkaépület. Most ott tartanak,
hogy a fenntartó önkormány-
zatnak köszönhetõen kiváló kö-
rülmények között dolgoznak,
illetve nemcsak a városban, ha-
nem országosan is nevet szerez-
tek maguknak, ami nagyban

köszönhetõ a pedagógiai prog-
ramjuk alapját képezõ környe-
zeti nevelés terén elért eredmé-
nyeiknek. A harmadik születés-
napos az I. István Szakképzõ Is-
kola, amelynek húszéves fenn-
állását ünnepelték tavasszal. Itt
a két évtized alatt több mint
másfél ezer szakembert képez-
tek. A munkát 1990-ben kezd-
ték, még a Kossuth Lajos utcá-
ban, az intézmény két év múlva
költözött Biritóra, ahol ma is
mûködik. Czetthoffer Gyuláné,
az iskola igazgatója úgy fogal-
mazott, hogy az elmúlt húsz
esztendõt szinte folyamatos
változás jellemezte a szakkép-
zés terén. A mai iskola képzési
struktúrája szerteágazó és szí-
nes, 2004-ben elkezdte tanul-
mányait az elsõ szakközépisko-
lai osztályuk, a piac igényeihez
igazodva három évvel késõbb
elindították a CAD-CAM infor-
matikus, majd újabb két év
múltán a hegesztõ szakképzést.
Az oktatási intézmény a szûkös
tantermi kapacitás és a viszony-
lag magas tanulói létszám elle-
nére is igen jó feltételek között
mûködik. A lakótelepi általános
iskola épületén tábla hirdeti,
hogy 1979-ben, a gyermekek
évében épült. Funkciója azóta
sem változott, ugyanakkor az
eltelt évtizedek alatt több át-
szervezés történt falai között. A
legutóbbi alkalmával vették fel
a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola nevet. Az intézmény a
névadó ötéves és az épület har-

mincéves születésnapját a
2009/2010-es tanévben ünne-
pelte. Az évfordulók alkalmá-
ból rendezett programok sorát
ünnepi gálával zárták április-
ban. 

Két paksi civil szervezet is
születésnapot ült. Az Együtt a
parlagfû ellen Alapítvány tizen-
öt éves lett. A lapunk hasábjain
októberben megjelent írásban a
kezdetet Ignits Miklósné idézte
fel, aki két társával kezdemé-
nyezõje volt a szervezet meg-
alapításának. A parlagfû-mente-
sítés csupán egy szelete tevé-
kenységüknek, amit az egész-
ségmegõrzés és környezettuda-
tos nevelés jegyében fejtenek
ki. Kínálatukban szerepel a
Zöld Tódor- és a Zöld Alma-
program, asztma-allergia klub,
családi parlagfûgyûjtési ver-
seny, virágosítási akciók, Aka-
rat gyógyúszás, és a Tolna Me-
gyei Környezetvédelmi Vetél-
kedõ – sorolta a szervezet jelen-
legi vezetõje, Horváthné Szeip
Ildikó hozzátéve, hogy mivel
támogatásból mûködnek, nincs
egyszerû dolguk, az évfordulós
évben bevételük másfél millió
forinttal elmaradt az elõzõ évi-
tõl. Szintén tizenöt éves lett
2010-ben a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetségének (KÉSZ)
helyi csoportja, amelynek tagsá-
ga a következõ gondolat jegyé-
ben dolgozik: „a Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége alkal-
mas eszköz a gondviselõ Isten
kezében, hogy szeretetben egye-
sítõ tervei megvalósulhassa-
nak.” A paksi csoport negyven-
két tagot számlál, elsõsorban
Paksról, de a környezõ települé-
seken élõk közül is csatlakoztak
hozzájuk. A helyi KÉSZ tagjai
evangelizációs küldetésük je-
gyében munkálkodva minden
hónapban egy alkalommal ta-
lálkoznak törzshelyükön, a pak-
si mûvelõdési központ könyvtá-
rának olvasótermében, vala-
mint elõadásokat, kerekasztal-
beszélgetéseket és zarándokla-
tokat szerveznek. A programok
mindegyike nyitott.     -gyöngy-

Jubileumok kicsiben és nagyban

Az újvárosi óvoda egykor. Tavaly 60 éves évfordulót ünnepeltek.
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P Á LY Á Z AT I  F E L H Í V Á S

Paks Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Paksi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. 

(7030 Paks, Gagarin u. 2. Tel.: 75/519-150) 
szakmai ügyvezetõi állásának betöltésére.

Az állás betöltésének feltétele:
· felsõfokú közmûvelõdési végzettség és szakképzettség
vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szak-
irányú munkaköri szakvizsga és 
· a felsõfokú közmûvelõdési végzettségnek és szakképzett-
ségnek vagy a nem szakirányú egyetemi végzettségnek és fel-
sõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának megfelelõ fe-
ladatkörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat és 
· kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenység 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
· a pályázó önéletrajzát, 
· szakmai életrajzát, 
· 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, 
· iskolai végzettséget igazoló oklevelének másolatát, 
· a nonprofit kft. irányítására vonatkozó szakmai progra-
mot a helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, 
· a személyes adatok kezelésérõl szóló hozzájáruló nyilat-
kozatot. 
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 
2011. április 1.– 2016. március 31.
Bérezés: A hatályos jogszabályi besorolás szerint, vezetõi pót-
lék a jogszabály szerinti pótlékalap 225 %-a.
A pályázat benyújtása: 
A pályázatot 2011. február 7-ig kell benyújtani dr. Blazsek
Balázs címzetes fõjegyzõhöz (Polgármesteri Hivatal 7030
Paks, Dózsa György út 55-61.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 9.

P Á LY Á Z AT I  F E L H Í V Á S

Paks Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Paksi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. 

(7030 Paks, Gagarin u. 2. Tel.: 75/519-150) 
gazdasági ügyvezetõi állásának betöltésére.

Az állás betöltésének feltétele:
· felsõoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség
vagy legalább mérlegképes könyvelõi képesítés és 
· a pályázó szerepel a számvitelrõl szóló 2000. évi C. tör-
vény 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban és rendel-
kezik a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellá-
tására jogosító engedéllyel és 
· legalább 5 év gazdasági vezetõi gyakorlat 
· elõnyt jelent a nonprofit gazdasági társaságnál szerzett
vezetõi gyakorlat 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
· a pályázó önéletrajzát, 
· szakmai életrajzát, 
· 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, 
· iskolai végzettséget igazoló oklevelének másolatát, 
· a személyes adatok kezelésérõl szóló hozzájáruló nyilat-
kozatot.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 
2011. április 1.–2016. március 31.
A pályázat benyújtása: 
A pályázatot 2011. február 7-ig kell benyújtani dr. Blazsek
Balázs címzetes fõjegyzõhöz (Polgármesteri Hivatal 7030
Paks, Dózsa György út 55-61.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 9.

P Á LY Á Z AT I  F E L H Í V Á S

Paks Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Pákolitz István Városi Könyvtár

(7030 Paks, Villany u. 1. Tel.: 75/830-370) 

IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Az állás betöltésének feltétele:
- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy 
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga vagy fõiskolai könyvtárosi képzettség
- az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszony-
ban szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó önéletrajzát,
- szakmai életrajzát,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványát,
- iskolai végzettséget igazoló oklevelének másolatát,

- az intézmény irányítására vonatkozó szakmai programot
a helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
- a személyes adatok kezelésérõl szóló hozzájáruló nyi-
latkozatot

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2011. április 1 –
2016. március 31.

Bérezés: 
A hatályos jogszabályi besorolás szerint, vezetõi pótlék a
jogszabály szerinti pótlékalap 225 %-a.
A pályázat benyújtása: 
A pályázatot 2011. február 7-ig kell benyújtani dr. Blazsek
Balázs címzetes fõjegyzõhöz (Polgármesteri Hivatal 7030
Paks, Dózsa György út 55-61.).
Részletes felvilágosítás az oktatási és kulturális csoportnál
kérhetõ a 75/500-579 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejét követõ 30 napon belül.
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Négy ember életét követelte a szén-mono-
xid Pakson néhány nappal karácsony
elõtt. A mérges gáz egy teljes családot ölt
meg a Szõlõhegy utcában. A szakértõi
vizsgálat rávilágított, hogy a fûtési rend-
szer, illetve a kémények szakszerûtlen
használata vezetett a tragédiához.

Bár hetven felé járt, még dolgozott a Szõlõ-
hegy utca 24.-ben élõ családfõ. Megbízható
volt, éppen ezért vált gyanússá egyik mun-
katársának, hogy se szó, se beszéd nem
ment be a munkahelyére. Miután telefonon
sem lehetett elérni, kollégája felkereste. A
háznál gázszagot érzett, ajtót senki nem nyi-
tott. Az aggódó kolléga hívására érkezõ
rendõrök és tûzoltók az ajtót betörve hatol-
tak be a házba. Az ott lakókon már nem le-
hetett segíteni, több órája nem éltek. A ház-
ban négy embert találtak, a szülõket és fel-
nõtt fiaikat. Halálukat  szén-monoxid-mér-
gezés okozta.

A rendõrökön kívül a kéményseprõ cég és
a gázszolgáltató munkatársai is vizsgálód-
tak a helyszínen. A Caminus Tüzeléstechni-
kai Kft. ügyvezetõje, Huszár Tibor beszá-
molt róla, hogy cégük nyilvántartása szerint
gázkészülék és gázkémény van a házban. A
kémény eredetileg hagyományos volt, de
kibélelték, amikor áttértek a gázfûtésre. 
– Kollégám öt év óta minden évben ellen-
õrizte és mindent rendben talált. Március-
ban volt utoljára, a kéményt átjárhatónak
találta, és semmi nem utalt arra, hogy áttér-
tek volna más tüzelési módra – fejtegette.
Mint mondta, a tragédiát követõ vizsgálat
során viszont több jel is utalt arra, hogy a
szilárd tüzelésû kazánnal fûtöttek, s még
elõzõ napon is használták. A kazánban félig
elégett papírt, rajta gyújtóst, mellette tüzelõt
találtak. A helyszíni szemle idõpontjában vi-
szont a kéménybe a gázkazán füstcsöve volt
bekötve, s az a kazán volt bekapcsolva, te-
hát éppen gázzal fûtöttek. A kazán tetején
találtak egy kormos kesztyût is. Huszár Ti-
bor szerint minden bizonnyal ez szolgált ar-
ra, hogy a füstcsöveket cseréljék. 

A balesetet – húzta alá a cégvezetõ – az
okozhatta, hogy a kéményben képzõdött ko-
rom és pernye lehullott és eltömítette a nyí-
lást, ezért nem tudott az égéstermék a ké-
ménybe jutni, visszaáramlott, szén-mono-
xid keletkezett. Tetézte a bajt, hogy a kazán
mellett lévõ szellõzõnyílást két beton járda-
lappal eltakarták. Ha ezt nem teszik, a gáz
ott talált volna utat magának, és nem áram-
lott volna vissza a lakásba. 

Huszár Tibor hangsúlyozta, hogy fontos a
kémény átjárhatósága, illetve az, hogy biz-
tosított legyen az égéshez szükséges levegõ.
A jól hõszigetelõ nyílászárók éppen ezért
rejtenek veszélyt, hiszen elzárják a levegõ
útját. Ezt légbevezetõ beépítésével lehet or-
vosolni – mondta. Hasonló gondot okozhat,
ha a kazán közelében elszívóberendezést –
mondjuk egy konyhai páraelszívót – üze-
meltetnek, ami vákuumot keletkeztet és el-
szívja a levegõt. Gyakori probléma a tüzelõ-
berendezés elhanyagolása is. Hozzátette,
hogy a tüzelésimód-változást kötelezõ beje-
lenteni. Ilyen esetekben a cégük helyszíni
vizsgálatot tart és nyilatkozik arról, hogy a
berendezések alkalmasak-e az új módszer-
re. A Szõlõhegy utca 24.-ben – húzta alá –
biztosan nem adtak volna engedélyt arra,
hogy visszatérjenek a szilárd tüzelésre. Ha a
gázkéménybe bevezetik a szilárd tüzelésû
kazán füstcsövét, a szûk nyílás könnyen el-
dugul – ez történt Pakson – pernyével, ko-
rommal. Különösen igaz ez akkor, ha nem
megfelelõ minõségû a tüzelõanyag. A sok
nyomdafestéket tartalmazó szórólapok pél-
dául ilyenek, mutatott rá a szakember. Ha
gázfûtésnél használnak hagyományos ké-
ményt, annak is megvan a maga veszélye. A
gáznál nagyon sok vízgõz keletkezik, ha le-
hûl, lecsapódik, lemarja a vakolatot, ami le-
potyogva eltömíti a kéményt. Az is gond,
ha  túl nagy a keresztmetszet, nem tud ki-
áramlani a füstgáz, ezért visszatér a helyi-
ségbe.

A szakember kiemelte, hogy a tüzelõbe-
rendezéseket is ellenõriztetni kell csakúgy,
mint a kémények állapotát. Mint mondta,
azt szokták javasolni, hogy a gázkazánokat
két-három évente vizsgáltassák meg szak-
emberrel, mert elég szûk az a keresztmet-
szet, ahol az égéstermék átáramlik, ezért le-
rakódás miatt könnyen eltömõdik. Ilyenkor
történik visszaáramlás, esetleg mérgezés. 

A kéményseprõi tevékenység közszolgál-
tatás. Gázfûtés esetén évente egyszer, szi-
lárd tüzelésnél kétszer ellenõriznek kötelezõ
jelleggel. Fontos, hogy az ingatlantulajdo-
nosok tegyék lehetõvé, sõt követeljék meg
azt, hogy kollégái elvégezzék a munkájukat,
emelte ki Huszár Tibor. Arra is rámutatott,
hogy nem túl nagy befektetéssel biztonság-
ban tudhatja magát mindenki, hiszen na-
gyon korszerû biztonságtechnikai berende-
zéseket lehet ma már vásárolni. A szén-mo-
noxid-érzékelõket illetõen is széles a válasz-
ték, már néhány ezer forintért is kapható.
Ezeket a berendezéseket, amelyek hang- és
fényjelzésekkel figyelmeztetnek, a lakótér-
ben kell elhelyezni. Fejmagasságban vagy a
mennyezet alatt vannak a legjobb helyen,
mert a szén-monoxid melegen lép ki a készü-
lékbõl és elõször felszáll, késõbb, amikor le-
hûl, akkor telítõdik vele a helyiség. Szén-mo-
noxid-érzékelõt már 3000 forintért is lehet
vásárolni, de kínálnak 15-20 ezer forintos
változatokat is. Ha figyelembe vesszük, hogy
egy készülék általában 4-5 évig üzemképes,
napi 2-15 forintért váltható meg a biztonság.

A szén-monoxid-mérgezés elsõ jele a kel-
lemetlen közérzet, fejfájás, hányinger, de a
gyilkos gáz jelenlétét jelezheti a fülledt, pá-
rás levegõ is, ami annak eredménye, hogy a
levegõben feldúsul a vízgõz.

Ha szén-monoxid jelenlétét tapasztaljuk,
azonnal szellõztetni kell, majd leállítani a
készüléket. Ezek után szakembert kell hív-
ni, hogy megállapítsa, mi okozta a vissza-
áramlást.                                   Vida Tünde

Napi két forint a biztonság

Szén-monoxid-érzékelõt már pár ezer fo-
rintért is lehet vásárolni
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Elsõ hallásra furcsának tûnik,
de a szakemberek szerint a
megfelelõ házirend segíthet az
iskolai agresszió visszaszorítá-
sában. Az elmúlt év végén
Pakson tartottak konferenciát
pedagógusok részvételével a
témában.

A „Házirend-módosítással az is-
kolai agresszió ellen” címû kon-
ferenciát a paksi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat szer-
vezte egy iskolai kudarcok ke-
zelését célzó kétéves program
zárásaként. A szolgálat szakmai
bázisán megvalósított program-
ra az önkormányzat európai uni-
ós támogatást nyert. 

Borbás László, a szolgálat ve-
zetõje elmondta, hogy tapaszta-
lataik szerint az iskolai kudar-
cok szoros összefüggésben van-
nak a magatartási problémák-
kal, az agresszióval. Az ilyen
helyzeteket nehezen tudja ke-
zelni a pedagógus, a szociális
munkás, az iskola és a gyermek-
védelmi rendszer is. A probléma
mellett azonban nem mehetnek
el, mert az oktatási intézmény-
nek jeleznie, a gyermekjóléti
szolgálatnak pedig reagálnia
kell az ilyen esetekre. A konfe-
renciát azért rendezték, hogy a
pedagógusokat megfelelõ infor-
mációkkal lássák el és felké-
szültebbé tegyék õket az ilyen
helyzetekre. Borbás László ki-
emelte, szükség van arra, hogy
az intézmények a házirendet a
jogszabályi változásokhoz és az
élet kihívásaihoz igazítsák, és
azt mindenki – szülõ, gyerek,
pedagógus – ismerje és használ-
ja.

Bíró Endre közoktatási jogi
szakértõ megerõsítette: ha az is-
kolai házirend nemcsak formali-
tás lenne, hanem a diákok, pe-

dagógusok, intézmény és család
kapcsolatának egyértelmû, jog-
szabályokhoz és élethez igazo-
dó szabályzata, az valóban nagy
segítséget jelentene az iskolai
agresszió visszaszorításában. A
Jogismeret Alapítvány szakmai
vezetõje szerint hosszú ideje
gond, hogy a házirend nem biz-
tosítja azt, hogy megfelelõ jog-
következmények kövessék az
iskolai erõszakot. Jogsérelmi
jelzõrendszerre van szükség an-
nak érdekében, hogy ne marad-
janak következmény nélküliek a
sérelmek. Ha egy erõsebb gye-
rek elveszi a másik uzsonnáját,
elsõ lépésként fel kell hívni a fi-
gyelmet arra, hogy ez más, mint
a huncutság, fel kell mutatni a
jogellenességet, húzta alá. Ha ez
nem történik meg és ismétlõd-
nek a látens jogsértések, abból
jönnek létre a végletes, tragikus
események. Nem elõzmények
nélkül ömlik a nyakunkba az
agresszió – mutatott rá. 

Mint mondta, ezért fontos,
hogy a házirendbe olyan mód-
szereket, technikákat építsenek
be, amelyek segítségével módja
van jelezni az érintetteknek, ha
jogsértés érte õket. Meg kell ha-
tározni a következményeket is.
Fontos, hogy ne csak büntetést,
hanem más megoldási lehetõsé-
get – helyreállító, feldolgozó
jellegû jogkövetkezményeket –
is kínáljon a házirend. Az iskola
világában ennek alig látjuk nyo-
mát, vélekedett a közoktatási jo-
gi szakértõ a konferencián. 

Dr. Jásper András jogász
ugyanitt arról beszélt, hogy mi-
lyen nagy jelentõséget nyert az
igazolatlan hiányzások pontos
meghatározása, hiszen ez im-
már zsebre megy. Hangsúlyoz-
ta, hogy a házirendben azt is
pontosan meg kell határozni,

hogy kinek, mikor, milyen teen-
dõje van, ha egy gyermek igazo-
latlanul hiányzik és hogyan kell
eljárni például késések esetén.
Példaként hozta fel azt, hogy
amennyiben egy gyerek egy he-
te nem jár iskolába, nem biztos,
hogy elegendõ, ha a pedagógus
akkor jelez, ha már biztos, hogy
a hiányzás nem igazolt. A viták
elkerülhetõek, ha ez pontosan
szabályozott és mindenki ismeri
ezeket a szabályokat, húzta alá.

Az igazolatlan hiányzásoknak
augusztus 30. óta van a szülõk
pénztárcáját keményen befolyá-
soló hatása. Ekkor lépett életbe
a gyermekvédelmi törvénynek
az iskoláztatási támogatás – is-
mertebb nevén családi pótlék –
felfüggesztésére vonatkozó
passzusa. Amennyiben egy
gyermek 50 órát meghaladóan
igazolatlanul hiányzik, felfüg-
gesztik a támogatást és egyide-
jûleg védelembe veszik a gyer-
meket. A paksi önkormányzat
gyámügyi elõadója, Markó Tí-
mea tájékoztatása szerint 15
esetben küldtek figyelmeztetést,
mert tíz óránál több igazolatlant
gyûjtött össze a gyermek, há-
rom esetben felfüggesztették a
pénz folyósítását, két ügy pedig
még folyamatban van. Markó
Tímea kifejtette, hogy a támo-
gatás esetében háromhavonta,

illetve tanév végén vizsgálják
felül az ügyet, a védelembe vé-
tel esetén egy év múlva. A csalá-
di pótlék egy erre elkülönített
számlára érkezik, ahol a tör-
vényben meghatározott módon
kezelik. Újabb döntésig nem a
szülõ dönt a felhasználásáról és
nem pénzben, hanem természet-
ben kapja meg a család. Fordít-
ható akár élelemre, akár villany-
számlára is, tudtuk meg a szoci-
ális osztály munkatársától. Hoz-
zátette, pénzfelhasználási tervet
kell készíteni, amelynek betartá-
sát eseti gondnok felügyeli.
Markó Tímea felhívta a figyel-
met arra, hogy – bár kevesen
tudják – , de azzal együtt, hogy
az iskoláztatási támogatást fel-
függesztik, meg is bírságolhat-
ják a szülõt, ha nem gondosko-
dik arról, hogy tanköteles gyer-
meke járjon iskolába. Ez egyéb-
ként nem újdonság, korábban is
volt erre lehetõség, ha az oktatá-
si intézmény feljelentést tett. A
védelembe vétellel kapcsolat-
ban azt is megtudtuk, hogy itt a
szülõnek kötelezõ együttmû-
ködni, ha ezt nem teszi, egyéb
gyermekvédelmi intézkedést fo-
ganatosítanak vele szemben,
megtörténhet, hogy más család-
ba vagy átmeneti nevelésbe ke-
rül a gyermek.

Vida Tünde

Házirenddel 
az iskolai 
agresszió ellen

Iskolába vagy mellé? Az igazolatlan hiányzás már zsebre megy.
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Marosi Tibor a Tolna Megyei
Levéltár munkatársaként egy-
éves kutatómunka eredmé-
nyeként készítette el Ellenfor-
radalom Paks és Tolna kör-
nyékén címû mûvét. Könyvé-
nek születése során korabeli
visszaemlékezésekre, vala-
mint levéltári forrásokra tá-
maszkodott, azonban ezek hi-
ányos, olykor ellentmondásos
volta gyakran hátráltatta mun-

káját – mondta el újságunk-
nak a történelem szakos vég-
zettségû szakember. Marosi
Tibor hangsúlyozta, az a tény,
hogy mûve elsõként dolgozza
fel ilyen részletességgel a he-
lyi események történéseit, a
fellelhetõ források hiányossá-
gának is köszönhetõ. A könyv
hûen eleveníti fel 1919 nya-
rát, a Tanácsköztársaság ural-
mának idõszakát. A vidék,

mely igazán soha nem fogad-
ta el ezt a rendszert, többször
is nemtetszését fejezte ki az
akkori vezetés intézkedései
ellen. Hatalmas megmozdulás
tört ki a sorozási rend beveze-
tésekor, hiszen a parasztok
aratás idején nem akartak be-
vonulni, illetve harcolni a vö-
rös hadseregben. A felkelés
elõször a Duna-Tisza közén
tört ki, majd miután a gazdák
láncszerûen riadóztatták egy-
mást a falvakban, a megmoz-
dulás elért Tolna megyébe,
így Paksra is. Marosi Tibor az
események láncolatát kellõ
részletességgel végigfûzve a

felkelések összefüggéseit, a
vörösterror, majd ennek ref-
lexiójaként a fehérterror, a
rögtönítélõ katonai bírósá-
gok, valamint az elítéltek és
személyes sorsok tragédiáit
is feleleveníti az olvasók
elõtt. A szerzõ elárulta, a jö-
võben könyvének bõvítését is
tervezi.              Matus Dóra

A téli ünnepi idõszak a magyar paraszti
kultúrában különös jelentõséggel bírt. A
megszokott életritmus ilyenkor megválto-
zott, a napi munka helyet adott a zenének,
táncnak, éneknek. A szórakozás mellett
jellemzõek voltak a házról házra járó cso-
portok köszöntõi, a jövõre vonatkozó jó-
lét biztosítását célzó rituáléi. Napjainkra
az ünnep megrövidült, ma már csak jeles
napjait tartjuk, de ezekhez a köszöntések,
jókívánságok ma is szorosan hozzátartoz-
nak. Az elkövetkezõ évre vonatkozó foga-
dalmak szerepe hasonló a régi rituális
mondatokéhoz: a jobb jövõt próbálják
biztosítani.

A szavak azonban a 19. század köze-
péig jóval nagyobb jelentõséggel bírtak,
nem csak azért, mert az írástudás még
nem volt általános, hanem mert hittek a
kimondott szó varázserejében. A pa-
raszti írásbeliség szerepe a 19. század
második felétõl nõtt meg. Legkorábbi és
legegyszerûbb formája a különbözõ
használati tárgyakra, épületelemekre,
fejfákra írt nevek, dátumok, egy-két
mondatos feliratok; valamint a szemé-
lyes és gazdasági vonatkozású bibliai,
kalendáriumi, ládabeli bejegyzések. A
hosszabb lélegzetû írott emlékek készí-
tésében általában fontos szerepe van az
egyéniségnek.

A múzeum gyûjteményében a felsorolt
típusok többségére találhatunk példát,
festett, faragott tárgyakon található mo-
nogramoktól a szekrény ajtajára feljegy-
zett családfáig. A papíralapú feljegyzések
közül választottam néhányat, melyek jól
példázzák a népi írásbeliség változásait. 

A legrégebbi darab egy német nyelvû,
bársonyborítású, folyóírással írt, de
nyomdában sokszorosított imádságos-
könyv, belsõ borítójára a tulajdonos felír-
ta nevét és az 1828-as évszámot.

Korban a következõ egy bõrkötéses, va-
laha két csattal záródó imádságoskönyv,
melynek elsõ és hátsó szennycímlapján a
tulajdonos 1839-es keltezéssel a családfá-
ját jegyezte fel, születési és halálozási dá-
tumokkal, 1911-ig németül, utána pedig
magyarul.

Az 1907-ben nyomtatott „Buzgóság
szárnyai”, melyben „reformált kereszté-
nyek” számára találhatóak imádságok,

szintén a tulajdonos nevével és dátummal
ellátott (1908.), de más kézírással tartal-
maz egy személyes bejegyzést is, melybõl
azt is megtudhatjuk, hogy édesapja aján-
dékozta lányának a könyvet: „ez drága
édesapánk keze írása, ki meg halt Galíci-
ába a háborúba 1914 szep 22 en élt 31
évet haza hozattuk onand 1916 Április
3án temettük el Pakson.”

A következõ könyvecske egy bevásárlá-
si könyv, melyet tulajdonosa 1955 és ‘57
között vezetett kiadásairól és bevételeirõl.
A gazdasági jellegû feljegyzések mellett
azonban naplóként is szolgált a könyv, az
árvízi munkálatokról, az 56-os esemé-
nyekrõl, családi történésekrõl is informá-
ciókat kaphatunk belõle.

Az utolsó tárgy, amit kiválasztottam,
már kifejezetten az emlékek megörökítése
céljából íródott, emlékversek, imádságok,
népdalok, személyes megjegyzések vált-
ják benne egymást. 

A bemutatott tárgyak múzeumba kerü-
lésének körülményei és történetei na-
gyon különböznek egymástól, azonban
összeköti õket az írás, melybõl a pontos
adatok mellett képet kaphatunk a kor er-
kölcsi, társadalmi viszonyairól, érték-
rendjérõl is.

Ha ismernek hasonló feliratos tárgya-
kat, iratokat, feljegyzéseket, vagy saját
emlékeiket szeretnék megosztani a jövõ
nemzedékeivel, írjanak a muzeum.
paks@gmail.com e-mail címre, vagy a
Városi Múzeum, 7030 Paks, Deák F. u.
2. címre. Köszönjük eddigi visszajelzé-
seiket!

Kövi-Ónodi Gyöngyi
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Paksi ellenforradalom mai szemmel
Hiánypótló helytörténeti mû kiadását készíti
elõ a Pákolitz István Városi Könyvtár, mely te-
lepülésünk és a környékbeli falvak 1919-es fel-
kelésének viszontagságait mutatja be.

Marosi Tibor könyve mellett
Serdült Benke Éva Elindul-
tam szép hazámba címû új
kötetének kiadását is tervezi
a Hiador-sorozat részeként a
városi könyvtár. 
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A Paksi Közmûvelõdési
Nonprofit Kft. szervezésében
rendezték meg december 28-
án a Határon túli magyar kö-
zépiskolások téli találkáját. A
zord idõ dacára közel 25 fia-
tal jelezte részvételi szándé-
kát, akik négy külhoni tele-
pülésrõl érkeztek városunk-
ba.

A program a Határon túli ma-
gyar középiskolások cseresz-
nyéspusztai táborához kötõdik,
mely 2010 nyarán immáron
17. alkalommal került megren-
dezésre. Az évenkénti nyári tá-
bor hosszú ideig nem ad alkal-
mat az egymástól távol élõ fia-
talok számára találkozásra, így
merült fel a szervezõkben egy
„félidõs” összejövetel gondo-
lata, ahol a gyermekek szóra-

koztató programok mellett me-
rülhetnek el a viszontlátás örö-
mében. Az eseményen a tábor
fotóiból készült kiállítás képeit,
a táborozók által tavaly készített
filmek bemutatóját, valamint az

elmúlt öt év emlékmorzsáit ösz-
szefoglaló vetítéseket tekinthet-
ték meg a részt vevõ fiatalok.
Egy kellemes vacsora után az
esti órákban a Szaggató zene-
kar koncertje, a Sosem Ugyan-

az Comedy Club meglepetése,
a Woodrock együttes, valamint
a P.Á.C. zenekar könnyûzenei
koncertje szórakoztatta a kö-
zépiskolásokat. A programon
részt vevõ fiatalok különbözõ
helyekrõl, különbözõ körül-
mények közül érkeznek, de
mindannyian egy közös kin-
cset õriznek, a magyarságu-
kat. Az, hogy itt lehetnek, na-
gyon fontos számukra és erõt
ad, mutatott rá szervezõként
Baracskay Zsanett a program
sikerére. A galántai iskolából
érkezõ Gaál Zsuzsanna má-
sodszorra vett részt a rendez-
vényen és állítja, a tudomá-
nyos elõadások és érdekfeszí-
tõ mûhelymunkák mellett a ta-
lálkozás öröme az, mely min-
den évben visszacsábítja. 

Matus Dóra

A paksiak szíve határok nélküli

A fenti gondolat suhant át az
agyamon, amikor beléptem a
mûvelõdési központ nagyklub-
jába, ahova a Pro Artis Dráma-
mûhely invitált „Duett” címû
szobaszínházi elõadására. Az
oszlopok és a nagy ablakok az
óriási függönyökkel a színpad
részévé avanzsáltak, a nézõi
széksorok pedig szinte beleha-
raptak a díszletbe, egybefüggõ
játékteret kínálva a színészek-
nek. A jelenetek között nem
gördült függöny se le, se fel. A

társulat idõnként a fény és ár-
nyék segítségével, pillanatok

alatt új környezetet varázsolva
repített el Feleki László,
Radványi Ervin és Szakonyi
Károly színre vitt mûveinek
helyszíneire. Mintha láthatat-
lanná tévõ köpönyeggel a vál-
lamon járnék mások otthoná-
ban, és büntetlenül fürkészném
titkaikat. Közben arra gondol-
tam, hogy azok a fiatalok,
akiknek a játéka most körül-
ölel, milyen nagy utat tettek
meg, amióta négy esztendõvel
ezelõtt elõször átlépték a mû-
vészeti iskola kapuját. Eljutot-
tak arra a szintre, hogy lényük
részévé vált a színpadi jelenlét,
tudnak nevettetni, és feszültsé-
get teremteni a rájuk ruházott
szerepben. Elhiszem bármelyi-
küknek, hogy boldogtalan fele-

ség, fásult mûvész vagy éppen
szerelmes férfi. Ahogy a szer-
zõ kívánja. A záró taps alatt az
a kérdés motoszkált a fejem-
ben, hogy vajon mi lehet sike-
rük titka. Azt hiszem, hogy
megtaláltam a választ. Egy
maroknyi tehetséggel és aka-
rással megáldott ifjú színjátszó
áll elõttem, akik olyan embe-
rek védõszárnyai alatt bonto-
gathatják a magukét, mint taní-
tómestereik, Hefner Erika és
Vajda Tibor. Õk nem csupán
játszani tanítják meg, hanem a
drámapedagógia eszközeivel
jól sáfárkodva, magukat isme-
rõ és egymást feltétel nélkül el-
fogadó közösséggé kovácsol-
ják õket. 

-gyöngy-

Ez valami más!
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Jó napot, mi újság?

Egy percre sem tagadhatja le becenevét

Amikor 1964-ben a Pacsirta
utcát lekövezték, egy néni azt
mondta neki, hogy kisfiam, ha
tudnád, hogy milyen örömet
okoztatok az itt élõknek, akkor
most a boldogságtól sírnál ve-
lem együtt. Szinger Ferenc ezt
a pillanatot, mások örömét,
ami számára mindig fontos
volt, már tanácstagként élte
meg. Egy beszélgetés során fi-
gyelt fel rá az akkori tanácsel-
nök, Aradi Imre, mondván,
hogy aki ilyen szeretettel be-
szél Paksról, annak a település-
vezetésben a helye. Megvá-
lasztották a községi tanács tag-
jának, amivel negyvenhat év-
nyi szolgálat vette kezdetét, hi-
szen azt követõen a nagyköz-
ségi tanácsnak, Paks város elsõ
tanácsának, majd 1994-tõl há-
rom ciklusban a képviselõ-tes-
tületnek is tagja volt, illetve
egy cikluson át külsõ bizottsá-
gi tag. Ez példa nélküli a
városban, jegyzi meg büszkén.
A város iránt érzett szereteté-
bõl fakadó lelkesedéssel dol-
gozott az itt élõkért, amíg ta-
valy be nem töltötte hetvene-
dik életévét. De nem csak a he-
lyi politikától vonult akkor 
vissza, hanem huszonegy év

után leköszönt a Tolna Megyei
Labdarúgó Szövetség elnöki
tisztjérõl is, ám örökös tiszte-
letbeli elnökként ugyanolyan
lelkesen szolgálja továbbra is a
labdarúgást, mint kezdetben.
Talán akkor jött létre ez az el-
szakíthatatlan kötelék, amikor
ötödik osztályosként testneve-
lõ tanára beválogatta a paksi II.
Sz. Általános Iskola labdarú-
gócsapatába. Azután folyama-
tosan rúgta a bõrt, és tette vol-
na ezt még hosszú évekig, ha
nem szól közbe a sors. Jól em-
lékszik arra az 1959. március
15-ére, amikor elsõ egyesülete,
a Paksi Kinizsi színeiben ját-
szott megye elsõ osztályú fel-
nõtt bajnoki meccsén súlyosan
megsérült a térde. Bár még a
katonaévek alatt is pályára lé-
pett, minden mérkõzésnek sú-
lyos fájdalom volt az ára, így
be kellett látnia, hogy játékos-
pályafutásának vége. Ekkor
vette át a labda helyét a síp. El-
sõ mérkõzését 1964. március
15-én vezette, amelyet további
1419 követett. Néhány évig or-
szágos játékvezetõ volt, az NB

I-ig jutott, ahol partjelzõként
lengette a zászlót, elõször egy
Dunaújvárosi Kohász–Buda-
pesti Honvéd összecsapáson. A
gyõztes békén hagy, a vesztes
pedig nem a játékosokban ke-
resi a hibát, amit sokszor meg-
élt bírói évei alatt. De lelkese-
dését soha nem tudták letörni,
mindig azt mondta, hogy nem
kell õt szeretni, elég, ha tiszte-
lik és becsülik, mert amit vál-
lalt, ahhoz ért. Elérve a felsõ
korhatárt, huszonöt év múltán
végleg levette a fekete mezt.
Három hónappal késõbb vá-
lasztották meg a megyei szö-
vetség elnökének, illetve kül-
döttnek, így a megyébõl elsõ-
ként a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség elnökségének is tagja
lett. Itt hat évig dolgozott a
sportért büszkén arra, hogy en-
nek az óriási gépezetnek egy
fogaskereke lehet. Ezután el-
végzett egy UEFA-tanfolya-
mot és infrastrukturális szakér-
tõként pályahitelesítéssel fog-
lalkozott, az összes akkori NB
I-es klub pályáját bejárta.
Mindeközben már felnõtt fejjel

leérettségizett és elvégezte a
sütõipari technikumot azzal a
tudattal, hogy a Paksi Kenyér-
gyár vezetõje lesz. Akkori fõ-
nöke, dr. Kiss Frigyes a járási
hivatal elnöke azonban maga-
sabb fizetéssel és tanulmányi
szerzõdéssel marasztalta, ami-
nek köszönhetõen negyvenkét
évesen átvehette a testnevelési
fõiskolán szerzett diplomáját.
A sportért végzett munka idõ-
vel társadalmi megbízatásból
hivatássá vált számára, ám ad-
dig több állomáson keresztül
vezetett az út. A szakmunkás-
képzõ után dolgozott a sütõ-
iparban, de nem bírta az éjsza-
kázást, így váltania kellett. A
Cipész KTSZ-nél tíz évig
gyapjútutyikat kötött, aztán
következett a járási hivatal, ké-
sõbb a városi tanács sportosz-
tályának vezetése. Hatvanéve-
sen vonult nyugállományba a
Paksi Sportegyesülettõl, amely-
nek tíz évig volt ügyvezetõ el-
nöke. Most, hetvenen túl a Vá-
rosi Nyugdíjasklubot elnököli
a rá jellemzõ lelkesedéssel.
Emellett napi három óra újság-
olvasás, és a hétvégi telken
díszlõ gyümölcsös gondozása
tölti ki mindennapjait. Sikeres,
tartalmas életpálya áll Szinger
Ferenc mögött, õ mégsem tud-
ja azt mondani, hogy boldog.
Mert amíg a sors az egyik ke-
zével valóra vált álmokat
adott neki, addig a másik ke-
zével elvette a számukra leg-
kedvesebbet, egyetlen gyer-
meküket. Vigaszt barátaik
nyújtanak, akik tudják, hogy
törõdésük százszor többet ér
bármilyen ajándéknál, és tíz-
éves keresztlányuk, akit igye-
keznek körülvenni minden
szeretetükkel. Most már csak
azt kívánják feleségével, hogy
megadasson számukra még
néhány év, hogy majdan a kö-
zépiskolai ballagásán is mö-
götte állhassanak.     

Kohl Gyöngyi

Még ifjú focista volt,
amikor az edzõje elne-
vezte Lelkesnek. Akár
labdarúgásról, akár a
városról legyen szó,
becenevét soha egyet-
len pillanatra sem ta-
gadhatta volna le Szin-
ger Ferenc. Maga sem
tudja megmagyarázni,
hogy miért van ez így.
Mint mondja, ezt nem
lehet megtanulni –
vagy él az ember lelké-
ben, vagy nem.
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Sport

Kovács Antal ügyvezetõ igazga-
tó: – Sok minden történt 2010-
ben, minden szakosztályunk si-
kereket könyvelhetett el. Most
már egy teljes évem volt, és lát-
tam, hogy nagyon komoly
munka folyik az egyesületben.
Azért, hogy minden rendben
menjen, sokat kell dolgozni, és
úgy, hogy a sportolók ebbõl mi-
nél kevesebbet vegyenek észre.
A kosárlabdacsapat nagyon
szép ezüstérmet szerzett, fõleg
ha abból indulunk ki, milyen
válságot éltek át az év elején. A
második hely nagyon jó ered-
mény, most pedig várakozáson
felül teljesítenek. A kosaras lá-
nyok második helye az NB II-
ben szintén dicséretes. A kaja-
kos Boros Gergõ a legjobbak
között van, és az elmúlt évben
is jól szerepelt. Nagy örömünk-
re visszatért a kenus Kozmann
György és nekifut a londoni
olimpiának. A fociutánpótlá-
sunknál is eredményes munka
folyik, sok a gyerek, és jól sze-

repelnek a különbözõ bajnoksá-
gokon. A judósoknál Bor Barna
szerzett Eb-ezüstöt a felnõttek
között. Sajnos megsérült, de õ
és Csoknyai László is olimpiai
kvótát érõ helyen áll. Két sak-
kozónk is jól szerepelt a sakk-
olimpián, és jól megy a sakk-
csapatoknak is. 

A 2. Nagy Sportágválasztó-
nak köszönhetõen még több
gyerekünk van, így a kettõs
célkitûzés, hogy az élsportban
– kosárlabda, judo, kajak-ke-
nu, sakk – jól szerepeljünk, va-
lamint az utánpótlásbázisunk is
tovább nõjön, minden szakosz-
tálynál maradéktalanul telje-
sült. Ami nehézséget okozott,
hogy a kormányváltás után a
kezdeti bizonytalanságok miatt
kissé nehezebben ment a szer-
zõdések megkötése az atom-
erõmûvel, de végül ezt is sike-
resen megoldottuk. 

A klubnál a szakosztályok kö-
zül csak a judósoknak nincs
igazi bázisuk, ezért nagyon vár-

juk már az új termet, remélem,
hogy 2011-ben sor kerülhet er-
re. Lenne igény egy városi
sportcsarnokra is, mivel a jelen-
legi termek igen túlzsúfoltak.
Bármelyikbe megyünk, reggel
héttõl este tízig tele van, és még
mindig nem sportolnak annyi-
an, mint kellene. Itt volt például
a Jethro Tull-koncert, hatalmas
volt a jegyigény, de tûzvédelmi
okok miatt csak 1400 ember le-
hetett az ASE-csarnokban. Az
új sportcsarnok egyben rendez-
vénycsarnok is lehetne, ahová
legalább kétezer ember beférne.
Az új sporttörvény szerint ez
most olcsóbban megoldható –
azért természetesen ebbe so-
kaknak be kellene segítenie.

Az élsportolóink közül ketten
a judo, ketten a kajak-kenu
szakosztályból esélyesek arra,
hogy kijussanak a londoni olim-
piára. Az új évben meg kell ad-
ni nekik a segítséget a felkészü-
léshez, hiszen a négybõl három
akár éremre, de a négybõl négy
pontszerzésre is esélyes az an-
gol fõvárosban. Az utánpótlás
menedzselése is fontos, hiszen
már elõre kell gondolni a 2016-
os és 2020-as ötkarikás játékok-
ra. Jó kis csapat alakul a kajak-

kenu és a judo szakosztályban
is, és kosárlabdában is elindult
valami. További lépéseket sze-
retnénk tenni annak érdekében,
hogy egyfajta regionális köz-
ponttá válhassunk. Természete-
sen nem mindenben, mint egy
KSI, de amiben jók vagyunk és
világszínvonalon teljesítünk,
abban betölthetnénk ezt a szere-
pet, mely ez idáig a régióban
nem valósulhatott meg.

Tóth János (kosárlabda): 
– Az elmúlt év a sérülések, az
edzõi problémák, de leginkább
a bajnoki döntõ miatt lesz em-
lékezetes. A nyári csapatépítés
objektív okok miatt nem volt
teljesen sikeres. Nem kiegyen-
súlyozott a csapat összetétele,
vannak lyukas posztjaink, en-
nek ellenére jól szerepelünk.
Azt nem lehet tudni, hogy Mé-
száros Zalán mikor játszhat új-
ra, ezért most nagy teher hárul
Kovácsra. Hoztunk gyerekeket
vidékrõl, így az utánpótlás-
korosztálynál is folyik az épít-
kezés. Két év után már a junio-
rok között játszhatnak, és re-
mélhetõleg 3-4 év múlva már a
felnõtt csapatban is ott lehet-
nek a saját nevelésû játékosok.

(Folytatás a 17. oldalon)

Nõtt az ASE utánpótlásbázisa

Félidõnél tartunk a két olimpia között, ezért a ver-
senysportban gõzerõvel zajlik a felkészülés London-
ra, a következõ ötkarikás játékokra. Az idén már
minden verseny számít azoknak, akik kvalifikálni
szeretnék magukat, és ott akarnak lenni a legjobbak
között. A fiatalok, illetve az utánpótlás a hazai és
nemzetközi versenyeken is kitettek magukért. Mi-
ként látta az elmúlt évet és mit vár az ideitõl? Errõl
kérdeztük az ASE sportvezetõit.

Tavaly búcsúzott az aktív sporttól a 108-szoros válogatott 
kosaras legenda, Gulyás Róbert.

A Nagy Sportágválasztó 2010-ben is nagy sikert aratott.
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A Paksi SE szakosztályait is
felkerestük, hogy értékeljék
a 2010-es évet.

Tájfutás

Kiss Gábor edzõként két éve
tevékenykedik a Paksi SE táj-
futó szakosztályánál, mely idõ-
szak alatt 25 aktív versenyzõ-
bõl álló utánpótlás- és felnõtt
csoportot hozott létre. Újdon-
ság, hogy 2010 júniusában be-
vezettek egy új versenyprogra-
mot, melynek célja a helyi
megmérettetések számának
növelése és a tájfutás népsze-
rûsítése. Ezeket a versenyeket
Szekszárd és Paks lakótelepe-
in, belvárosában tartják min-
den hónap egy-egy csütörtöki
napján. 

A tavalyi évben 451 alka-
lommal álltak rajthoz a zöld-
fehér sportolók – 2009-ben ez
a szám 250 körüli volt –, ez
38 versenynapon 29 önálló
megmérettetést jelentett. A
versenyek rangsorát tekintve
10 megyei bajnokságon, 6 re-
gionális bajnokságon, 6 nem-
zetközi kupaversenyen és 5
országos bajnokságon vettek
részt. A szakosztály legna-
gyobb sikere Lénárt Viktória
és Kocsner Péter nevéhez kö-
tõdik, akik 2009-es eredmé-
nyeik alapján Tolna megye
legjobb nõi és férfi tájfutója
elismerésben részesültek.
Mellettük Lénárt Dániel és
Weisz Pál is korosztályának
kiemelkedõ versenyzõje a ho-
ni mezõnyben. A 2011-es cé-
lok közt az eredményes sze-
replés mellett versenyek szer-
vezése szerepel, valamint a
szakosztály létszámának to-
vábbi növelése.

Labdarúgás

A Paksi SE labdarúgó szak-
osztály életében 2010 igazán
nagy áttörést hozott, hiszen
tavaly nyáron az U19-es és az

U17-es korosztály is kivívta
az NB I-es tagságot, így min-
den zöld-fehér utánpótlásgár-
da kiemelt bajnokságban sze-
repelhet, mely egy húszezres
„kisvárostól” nagy elõrelépés.
A legmagasabb edzõi végzett-
séggel is rendelkezõ vezetõ
Osztermájer Gábor továbbra
is a szisztematikus munkában
látja a jövõt, melynek újabb
hozadéka a Kalocsai Méhecs-
kék Sportegyesülettel kialakí-
tott közös munka. Az errõl
szóló szerzõdést november-
ben szignálták a felek. Böde
Dániel, Szabó János, Fiola
Attila és ifjabb Haraszti Zsolt
neve ma már ismerõsen cseng
a Paksi FC NB I-es keretét
böngészve, mely bizonyítja,
hogy a fiatalok töretlen fejlõ-
dési lehetõség elõtt állnak, ha
a Fehérvári úti klubban fut-
balloznak.

Tenisz

Paks sportéletében a tenisz
2010-ben is meghatározó sze-
repet töltött be. Tolna megye
legjobb teniszezõit, létszámot
és aktivitást illetõen a leg-
meghatározóbb utánpótlást,
és talán ami a legfontosabb,
az amatõr sportkedvelõk né-
pes csoportját is a PSE Tenisz

szakosztálya adja. Klopcsik
Diana, Fábián Ágnes, Barta
Attila az OB 2-es gárda, Ka-
csó Tibor, Tárnok László,
Rompf Nándor, Gulyás Zol-
tán és Horváth István munká-
ja és eredménye a szakosztály
országosan elismert jó hírét
garantálja. Összességében he-
tente 160-180 gyermek, ama-
tõr és országos szinten jegy-
zett sportoló edz, versenyez,
játszik, kapcsolódik ki az ür-
gemezei sporttelepen. A szak-
osztály 2011-ben négy orszá-
gos ranglistás versenyt szer-
vez a téli hónapokra a tenisz-
csarnokba, melynek fedett,
kemény pályái egyediek, így
a körülményeket a versenybí-
rók is ideálisnak tartják az or-
szágos versenyek megrende-
zésére. A nyári szezonban hat
kiválóan elõkészített salakos
pálya áll rendelkezésre, im-
már automata öntözõrend-
szerrel felszerelve.

Szabadidõsport

Eredményesen zárta a PSE
szabadidõ szakosztálya a
2010-es évet. Két program
kivételével – melyek a rossz
idõjárás miatt maradtak el –
minden tervezett eseményt
megrendeztek. A legtöbb em-
bert megmozgató esemény
tavaly is a Fuss, ússz, kerék-
pározz a gyermekedért prog-
ram volt, melyen közel két-
ezren vettek részt. Hasonlóan
népszerû a városi teremlab-
darúgó bajnokság is 22 csa-
pat részvételével, vagy a
Teke-tória Bajnokság, mely
tavasszal és õsszel 80-80 em-
bert vonzott. A cél 2011-ben
továbbra is a versenyszerûen
nem sportoló felnõtt réteget
mozgásra buzdítani és job-
ban aktivizálni, ami nem
könnyû feladat, de rengeteg
lehetõség van a városban –
szerencsére!

(Folytatás a 18. oldalon)
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(Folytatás a 16. oldalról)
Bedecs Ferenc (kajak-kenu):

– Elértük a célkitûzéseinket
2010-ben. A válogatott keret-
tagunk mindkét szakágban,
különbözõ korosztályokban is
nagyobb lett. Nyertünk szép
számmal magyar bajnoki cí-
meket és a nemzetközi poron-
don is dobogóra állhattunk.
Boros Gergõ a fõiskolai vb-n
K4 200 m-en aranyérmes lett,
Somorácz Tamás az ifi Eb-n
hatodik helyen végzett K2
200-on. Kiszli Vanda és Feny-
vesi Réka a maraton vb-n az
ifik között ezüstérmet nyert.
Tovább nõtt az utánpótlásbázi-
sunk, és Kozmann György is
visszatért közénk.

Judo: Nem panaszkodhat-
nak a cselgáncs szakosztály-
ban az elmúlt évre, a hazai
versenyeken, országos baj-
nokságokon, diákolimpiákon
és nemzetközi versenyeken
az utánpótlás-korosztály ver-
senyzõi számtalan érmet és
helyezést szereztek. A két fel-
nõtt versenyzõ is jól szere-
pelt, Bor Barna a +100 kg-os
súlycsoportban nyert Európa-
bajnoki ezüstöt Bécsben. Az
osztrák fõváros kedvezõ
helyszín volt Csoknyai Lász-
lónak is, a 80 kg-os súlycso-
portban világkupa bronz ke-
rült a nyakába. Grand Prix és
vk. helyezéseknek köszönhe-
tõen mindketten olimpiai
kvótát érõ helyen állnak súly-
csoportjukban. Ami a tavalyi
évet beárnyékolja, az Bor
Barna térdsérülése, remélhe-
tõleg idén tavasszal már újra
tatamira léphet.

Sakk: A 2009/2010-es csa-
patbajnokságban harmadik he-
lyen végzett az ASE. Vajda
Szidónia és Berkes Ferenc ré-
vén az oroszországi sakkolim-
pián a nõi és a férfiválogatott-
ban is szerepelt ASE verseny-
zõ, mégpedig kiválóan. Berkes
veretlenül zárta a tornát, Vajda
pedig a nõi válogatott legjobb
pontszerzõje volt. A 2010/
2011-es bajnokságban jelenleg
a második helyen áll a csapat a
táblán.

Kovács József

Meghatározó év volt a tavalyi

Klopcsik Diana tavaly el-
nyerte a PSE által alapított
Év sportolója címet.
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(Folytatás a 17. oldalról)

Ritmikus 

gimnasztika

A PSE rg szakosztályának je-
lenlegi sportolói létszáma 110
fõ. Az edzések két helyen zaj-
lanak, a Deák Ferenc és a II.
Rákóczi Ferenc Általános Is-
kolában. Falusi Lívia szak-
osztályvezetõ és kollégái a
tréningeken alaposan meg-
mozgatják a fiatalokat, perió-
dusonként számos új gyakor-
lati elem bemutatásával, majd
azok elsajátításával. A sporto-
lók fegyelmezetten, megfele-
lõ koncentrációval és hozzá-
állással dolgoznak az edzése-
ken, aminek eredménye, hogy
a 2010-es diákolimpia orszá-
gos döntõjében csoportos
gimnasztikai kötélgyakorlat-
tal a II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola csapata – B. Ko-
vács Lídia, B. Kovács Jozefa,
Mach Cseperke, Feil Liza,
Szabó Réka – a dobogó har-
madik fokára állhatott. A cso-
port sikerét a Tehetséges Pak-
si Fiatalokért Alapítvány pá-

lyázatán is díjazták és a Me-
gyei Diáksport Tanács is elis-
merésben részesítette. Az idei
cél a tisztességes felkészülés
és jó szereplés a diákolimpia
versenyein, illetve a január
15-i 25 éves szakosztályi gá-
lamûsorra való színvonalas
felkészülés.

Ökölvívás

A zöld-fehér klub ökölvívó
szakosztálya is elsõsorban az
utánpótlás-nevelésre helyezi a
fõ hangsúlyt. Kajtár László
edzõ és vezetõ legnagyobb si-
kerként a kaposvári serdülõ

magyar bajnokságot említi,
melyen Kovács János elsõ,
Horváth Patrik második, míg
Lénárt Patrik harmadik helye-
zést ért el súlycsoportjában. A
Salgótarjánban rendezett juni-
or magyar bajnokságon pedig
Lacza Mihály, Takács István és
Vidács István szerepelt sikere-
sen. A szakosztály edzéseit 35-
en látogatják, közülük 16-an
versenyeznek rendszeresen. Az
év elején felkészülési tornákon
vesznek majd részt a paksi
bokszolók, ezután következhet
az országos serdülõ és junior
megmérettetés, remélhetõleg
hasonló sikerekkel.

Karate

A sensei Záborszki Zoltán 6
danos mester vezette karate
szakosztály is kiemelkedõ évet
zárt 2010-ben. A Tradicionális
Shotokan Karate Szövetség az
országos bajnoki összesítésben
a legeredményesebb csapat kü-
löndíjában részesítette a paksi
egyesületet. Az országos diák-
olimpián összesen négy elsõ,
hat második és nyolc harmadik
helyet szereztek a zöld-fehér
sportolók, de a Nyílt Japán Ka-
rate Szövetség bajnokságán is
három-három arany-, ezüst-,
illetve két bronzérmet akasztot-
tak a PSE karatékái nyakába. A
siker a felnõtteknél Trelaj Zol-
tán, Baksai József és Merkl Gá-
bor nevéhez fûzõdik, míg a
gyerekeknél Basa Ágoston, Ba-
sa Mátyás, Angyal Annamária
és Nagy Gergõ mindig az
éremhalmozók közt található.
A szakosztály edzéseit a Deák
Ferenc Általános Iskola torna-
termében kedden, szerdán és
pénteken 16 órától  hatvanan
látogatják, ebbõl harmincan
versenyszerûen sportolnak.        

Faller Gábor  

A vártnál lényegesen jobban
szerepel az ASE NB I-es férfi
kosárlabdacsapata. Az alap-
szakasz félidejénél a piros-
kékek az elsõ helyen álltak,
miután nyolc fordulón ke-
resztül nem találtak legyõzõ-
re. Meggyõzõ különbséggel
verte Horváth Imre legénysé-
ge a fél magyar válogatottat
felvonultató Szolnokot, és a
tavalyi bajnok Zalaegersze-
get. Szegeden, az év utolsó
mérkõzésén azonban a veret-
lenségi sorozat megszakadt.
Új lappal kezdhet a csapat
2011. január 8-án este hat
órakor a Gesztenyés úti csar-
nokban a Pécsi VSK elleni ta-
lálkozóval.                 (joko)

Az élen zárt az
ASE az alap-
szakasz felénél

A Tanya Csárda nyerte a 21. alkalommal kiírt ESZI Duna-Sport Kupa kispályás teremlab-
darúgó tornát. A gárda a döntõben nagy csatában, hosszabbítás után a Plakész együttesét
verte. Az idei sorozat bronzérmese az ESZI, a további sorrend: Spaten Sörpatika, FC
Fabrostone, Madocsa SE, Young Boys. Az eredményhirdetéskor különdíjak is gazdára talál-
tak, a gólkirály 24 találattal Nagy István, a Tanya Csárda játékosa lett, a legjobb kapusnak
Tóth Ferenc, a Plakész hálóõre bizonyult, míg a legjobb játékosnak Flörich Rolandot, a Ta-
nya Csárda futballistáját választották a csapatvezetõk. Az ESZI Kupa tehát befejezõdött, de
rögtön kezdõdik a következõ paksi sorozat, a városi terembajnokság, melyrõl következõ
lapszámunkban olvashatnak.                                                                                   efgé
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Január 22-én kora délutántól
ismét korifarsang lesz a Gesz-
tenyés utcai jégpályán.

A szervezõk játékokkal, nye-
reményekkel, jelmezver-
sennyel készülnek, a belépés,
csakúgy mint eddig, ingye-
nes.

Hitrõl, nemzetrõl, barátság-
ról, élettörténetekrõl – Jókai
Anna Kossuth-díjas író lesz
Paks város vendége a magyar

kultúra napja alkalmából
rendezett ünnepségen. Az
estre minden érdeklõdõt vár-
nak január 20-án, a városi
mûvelõdési központ színház-
termébe. A 18 órakor kezdõ-
dõ rendezvényre a belépés
díjtalan.
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Január 9. (vasárnap) 19 óra
BÉRGYILKOSÉK

feliratos amerikai vígjáték

Január 14. (péntek) 19 óra
MACHETE

feliratos amerikai akciófilm

Január 16. (vasárnap) 19 óra
HARRY POTTER ÉS 
A HALÁL EREKLYÉI

1. RÉSZ
feliratos amerikai akciófilm

Január 19. (szerda) 19 óra
MÁR MEGINT TE

amerikai vígjáték

Január 21. (péntek) 19 óra
ÜVEGTIGRIS 3.
magyar vígjáték

Mozimûsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Január 10-én, hétfõn 18 órakor
a VMK könyvtár olvasótermé-
ben „Nemzeti drámánk, a
Bánk bán” címmel S. Benke
Éva tart  elõadást.

„Mindenre gondoltunk: a szépségre, az egészségre
és a hatékonyságra is!” – megnyílt a Balance Studio
Pakson.

Többféle oka lehet annak, ha az ember végre elszán-
ja magát a rendszeres sportolásra: egyesek fogyni
szeretnének, mások a fittségüket növelni. Sokan csu-
pán a problémás területeikre fókuszálnak, szeretné-
nek több önbizalomra szert tenni és végre zsírpárnák
nélkül, szabadon mozogni. A sportolás végsõ célja
minden esetben ugyanaz – a jó testi közérzet meg-
szerzése, megélése.

Végre Pakson is elérhetõ egy módszer, ami ezt a kí-
vánságot valóban beteljesíti.
Sárközi Beáta dietetikus – a táplálkozási tanácsadá-
son túl – egy rendkívül újszerû edzésprogrammal fo-
gadja az érdeklõdõket a Rákóczi út 7. szám alatt
megnyílt stúdiójában.
A Balance Studio az ûrkutatás számára fejlesztett,

majd német mérnökök által tovább tökéletesített
technológiát alkalmaz. A Speedfitness néven ismert
módszer az EMS (elektrostimulációs) készülékek leg-
újabb generációja. 
A teljes test izomzatát megdolgoztató edzés tavaly
február óta elérhetõ Magyarországon és nem csak a
fogyás és izomépítés területén bizonyított, hanem
számos betegség megelõzésében is hatékonynak bi-
zonyul. Jó szívvel ajánlható akár az idõsebb korosz-
tálynak is rehabilitációs célokra, de számos élsporto-
ló teljesítményfokozását is elõsegíti a készülék. Hát-
és deréktáji fájdalmak és inkontinencia kezelésére is
kiváló. Mégis, a legnagyobb elõnye, hogy a test-
edzésre mindössze heti 2 x 15-20 percet kell szánni,
hogy fokozott teljesítményt, szebb, áramvonalasabb,
fittebb alkatot, erõnlétet és állóképességet érjünk el.
Sárközi Beáta hangsúlyozta, egy tíz alkalomból álló
kúrával látható és érezhetõ eredményt lehet elérni a
fogyás terén is.

Balance Stúdió Paks 
Rákóczi út 7. 114-es szoba
Elõzetes idõpont-egyeztetés: 

70/6214-393, 30/747-3971
Nyitva tartás: hétfõ és csütörtök: 14-20 óra, kedd

és péntek: 9-12 óra és 14-20 óra

KIADÓ 
INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

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

Speedfitness: 
egészség és szépség

Pakson a Fehérvári úti
temetõben eladó egy kétszemélyes

kripta felépítménnyel. 
Irányára: 350000 Ft.

Érdeklõdni levélben: Kovács Edina
Viktória, 7634 Pécs, Malom-cseri út 7.

vagy telefonon: 
70/344-5665 és 30/409-2088

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Önképzõkör

Január végéig látogatható a
városi mûvelõdési központ
kiskiállítójában a Paksról el-
származott szekszárdi alkotó,
E. Nagy Mária festményeibõl
rendezett EPI-LÓGIA címû
kiállítás, valamint a könyvtár-
galériában Pintér Anna képzõ-
mûvész tárlata. 

Január 14-étõl Papp József
keramikus és Cseh Gabriella
tûzzománc mûvész interak-
tív kiállításának megnyitója
lesz a nagykiállítóban, a tár-
lat február 10-ig várja az ér-
deklõdõket.

Kiállítás
Helyi zenészekkel kiegészü-
lõ csapat látványos, zenére
komponált „szín-játékkal”
várja a különleges képi és
hangélményre vágyókat ja-
nuár 13-án csütörtökön este
hét órakor a VMK színház-
termében. A közel száz per-
ces mûsor a Pro Artis muzsi-

kusainak közremûködésével
eddig be nem mutatott szer-
zeményeket is megvillant, a
„ROTATION” címû, Ma-
gyarország elsõ 5.1 hang-
rendszerre íródott vizuális
operája pedig egészen külön-
leges élményt garantál a kö-
zönség számára. A koncert
díjtalan, az önkéntes felaján-
lásokat jótékony célokra for-
dítják.

Koncert

A magyar 
kultúra napján

Korifarsang
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TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

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

Euro megtakarításaira 
3 hónapra évi 3% betéti kamatot (EBKM: 3,00%)

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

kínálunk egyszeri lekötésû számlabetétekre összeg-
határtól függetlenül, meglévõ Ügyfeleinknek is.

Szekszárd, Garay tér 14-16. 74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Paks, Villany u. 4. 75/511-240

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

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termék-

szabályzatok tartalmazzák.

Eladó ingatlanok 
és hirdetési 
lehetõségek
Pakson, a Haladás utcában 2 szobás, gázfû-
téses családi ház eladó. Irányár: 8,2 M Ft.

Pakson, Kossuth Lajos utcában 3 szobás,
földszinti, felújított lakás, garázzsal, kerttel
eladó. Irányár: 16,8 M Ft.

Pakson a Kossuth Lajos utcában 1 szobás
összkomfortos lakás kerttel, tárolóval eladó.
Irányár: 7,8 M Ft.

Pakson, a lakótelepen a Tölgyfa utcában IV.
emeleti, 2,5 szobás lakás eladó. Hõszigetelt
nyílászárók, igényes belsõ kialakítás. Irányár:
9,9 M Ft.

Pakson, a történelmi városközpontban 5
szobás, összkomfortos, garázsos családi
ház eladó.

Pakson, a városközpontban a Váci Mihály ut-
cában felújított téglaépületben 2 és fél szo-

bás, erkélyes, 62 m2-es elsõ emeleti lakás el-
adó. Irányár: 14,1 M Ft.

Dunakömlõdön, a Béke utcában kétszintes,
szuterénos, téglaépítésû, 3 és félszobás, 210
m2-es összkomfortos családi ház, két külön
bejárattal eladó. Téglaépítésû, társasházi, 2
szobás lakást, második emeletig beszámítok.
Irányár: 17,9 M Ft.

Németkéren átépített 2 szobás családi ház,
nagy telekkel a Pozsonyi utcában eladó.

Ingatlanok értékbecslése, 
eladás, vétel, hirdetés

Részletes felvilágosítás: 
Fonyó Ingatlan 
és Média Iroda

Tel: 06-30/557-3645 
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu 

Fax: 06-75/311-058

Hirdetések és PR anyagok megjelentetése
a Paksi Hírnökben, a megyei és az orszá-
gos napilapokban, (Magyar Nemzet,
Népszabadság, Heti Válasz), szakmai la-
pokban jelentõs árkedvezménnyel

A gyermekvárás, érezni, ahogy egy új
élet növekszik odabenn, a legcsodálato-
sabb dolog a világon. Aztán amikor elõ-
ször tarthatják karjukban a szülõk
gyermeküket, és minden rendben van,
az már a földöntúli boldogság. Egy új-
szülött érkezését a család, a barátok
öröme kíséri, ám az új esztendõ elsõ
kisbabájáról tud az egész ország. Talán
azért van ez így, mert minden új élet új
kezdet. Paks közigazgatási területén
Ulbert Lujza az új esztendõ elsõ kisba-
bája.

Az édesanya, dr. Ulbertné dr. Merész Lau-
ra január 2-án valamivel fél tíz elõtt adott
életet Lujzának a szekszárdi kórházban –
kaptuk a hírt a védõnõi szolgálattól. Lujza
akár az ország elsõ kisbabája is lehetett
volna 2011-ben, hiszen december 31-re
várták a szülést, ám a kis hölgy úgy dön-
tött, elsejénél is egy kicsit tovább vár a vi-
lágrajövetellel. Erre azonban nem is gon-
dolnak szülei, hiszen a lényeg, hogy meg-
érkezett és egészséges! Jöttét már nagyon
várták annál is inkább, mivel elsõ gyer-

mek. Az anyuka párja, Miklós is ott volt a
szülésnél, ami viszonylag gyorsan lezaj-
lott, és bizony megkönnyezte a pillanatot,
amikor a kis Lujza, ahogy illik, hangos sí-
rással köszöntötte õket. Elsõ napjait
„rooming in” szobában töltötte, aminek lé-
nyege, hogy egész nap édesanyjával lehe-
tett, elõnye pedig, hogy így már az elsõ
pillanattól egymásra hangolódhattak, a ba-
ba körüli teendõket pedig, mint a szopta-
tás, fürdetés, pelenkázás, szakemberek se-
gítségével gyakorolhatták. A pelenkázás
terén már profik és a fürdetés is jól megy,
amit a büszke kispapa a világért sem hagy-
na ki. Az 57 centiméterrel és 3260 gram-
mal született Lujza érkezését a nagyszülõk
is nagyon várták, anyai ágon az elsõ uno-
ka, apai ágon pedig két fiúunoka után az
elsõ lány. A pici fogadására már minden
készen áll az állatorvos szülõk gyapai ott-
honában. Laura elmondta, hogy csodála-
tos szülõvé válni, olyan, mintha kislányuk
már évek óta velük lenne. Hosszú, szép
életet, sok örömöt és jó egészséget kívá-
nunk az immáron háromtagúra bõvült
Ulbert családnak!                      -gyöngy-

Az új esztendõ elsõ újszülöttje


