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Portrénk a 15. oldalon

T U D  J O B B A T ?
Euró-megtakarításaira 1 hónapra évi 4,5% 

betéti kamatot (EBKM 4,5%) kínálunk egyszeri lekötésű
lakossági számlabetétekre összeghatártól függetlenül,

meglévő Ügyfeleinkek is!

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

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

51 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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ÖRÖM ÉS ÜRÖM IS VOLT A HAVAZÁSBAN
Összefoglaló és fotóösszeállítás a 10–11. oldalon
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Tízszeresére emelkedett a
talajterhelési díj mértéke
február elsejétől. Ez kizáró-
lag azokat a háztartásokat
érinti, ahol kiépített csator-
na van, ám nem csatlakoz-
tak a városi szennyvízháló-
zatra. Pakson ez mintegy
350 ingatlant jelent. 

A talajterhelési díj kiszabását
törvény írja elő, behajtása
minden önkormányzatnak
kötelező. Február elsejétől
módosult az ezt elrendelő,
környezetterhelési díjról szó-
ló törvény, ennek nyomán a
talajterhelési díj egységdíjá-
nak mértéke 120 Ft/m3-ről

1200 Ft/m3-re emelkedett. A
változás kizárólag azokat a
háztartásokat érinti, ahol ki-
épített csatorna van, ám nem
csatlakoztak a városi szenny-
vízhálózatra. Pakson – figye-
lembe véve az úgynevezett
területérzékenységi szorzót –
ez azt jelenti, hogy az elfo-
gyasztott vízmennyiség után
köbméterenként 180 forint
helyett 1800 forint talajterhe-
lési díjat kell fizetni – tájé-
koztatott dr. Török Erzsébet,
az önkormányzat adócsoport-
jának vezetője. Ezt az adóne-
met adott évi fogyasztás után
következő év márciusáig kell
bevallani és megfizetni. A ta-

lajterhelési díjból eddig évi 750
ezer forint bevétele volt a város-
nak, amit meghatározott cé-
lokra: a talaj- és a felszíni víz
minőségének védelmére le-
hetett csak fordítani. Paks vi-
szonylag jó helyzetben van,
hiszen az országos átlaghoz
képest jóval nagyobb, szinte
százszázalékos a csatornahá-
lózatra rákötött háztartások
aránya, csupán néhány csa-
tornával el nem látott utca-
rész van a városban. – Itt a
jelentős központi emelés mi-
att érdemes átgondolni a mi-
előbbi csatlakozást a szenny-
vízhálózatra, hiszen a csator-
nahasználat lakossági díja

333 forint köbméterenként –
hívta fel a figyelmet Gaál
Zoltán. A Paksi Vízmű Kft.
ügyvezetőjétől kapott infor-
mációk szerint minden évben
csökken azon ingatlanoknak
a száma, amelyek után talaj-
terhelési díjat kell fizetni,
idén 345 ingatlan szerepel a
paksi nyilvántartásban. Gaál
Zoltán arról is tájékoztatott,
hogy mivel az ingatlanoknál
a beállás biztosított, így a te-
rületen belül a belső szenny-
vízhálózatot kell csupán ki-
építenie a tulajdonosnak,
majd bejelentenie a fejlesz-
tést a Paksi Vízmű Kft.-nél.    

-dallos-

Pakson keveseket érint 
a talajterhelési díj központi emelése

Tavasszal indul és a tervek sze-
rint idén befejeződik a Cse-
resznyéskert Erdei Iskola épí-
tése. A több mint 152 millió fo-
rintos beruházás megvalósítá-
sára 76,7 millió forint európai
uniós támogatást nyert Paks.

Négyéves előkészítő munka
után jutott az erdei iskola prog-
ram abba a fázisba, hogy aláír-
hatták a kivitelezésről szóló
szerződést. A projekt hosszú tá-
vú célja a környezeti nevelés tá-
mogatása, környezettudatos
nemzedék nevelése. Az épület
megújulása nem csupán korsze-
rű környezetet teremt ehhez, le-
hetőség nyílik arra is, hogy az
erdei iskola egész évben fogad-
jon látogatókat, akik különféle
foglalkozások keretében köze-
lebb kerülhetnek a természeti
környezethez, és megismerhe-
tik a Paks életében meghatározó
szerepet betöltő történelmi ko-
rokat is: a római kort például a
Lussoniumon keresztül, a XX.
századot pedig a magyarországi
óriásberuházás, az atomerőmű
segítségével. 

– Az erdei iskolában a tanulás
a megtapasztalt élményeken

alapul, a személyes felfedezé-
seket elősegítve: megfigyelé-
sek, mérések teszik színessé az
oktató-nevelő munkát az alsó
és felső tagozatos diákok szá-
mára – mondta el Tell Edit.
Paks alpolgármestere hozzátet-
te: – A program sikere nagy-
szabású összefogásnak kö-
szönhető, hiszen a város vala-
mennyi általános iskolája pe-
dagógusainak, a természetvédő
munkát végző civil szerveze-
tek, illetve önkormányzati in-
tézmények, így a kulturális
központ és a múzeum munka-
társainak közös, lelkiismeretes
munkája ez a projekt. A 2013
tavaszára tervezett átadás után
továbbra is a Paksi Közműve-
lődési Nonprofit Kft. működte-
ti majd az erdei iskolát. Mun-
katársaik 2001 áprilisa óta
szervezik a táborokat az egy-
kori cseresznyési iskola épüle-
tében. 

– Nagy kihívást jelent szá-
munkra a változás, mivel a jö-
vőben már télen-nyáron üze-
melhet az intézmény. Szeret-
nénk a létesítményt megtölteni
olyan tartalmas programokkal,

ami az országban egyedülálló-
vá teszik a Cseresznyéskert Er-
dei Iskolát – tudtuk meg
Hefner Erikától, a Paksi Köz-
művelődési Nonprofit Kft.
ügyvezetőjétől. A beruházás
kivitelezése március 19-én in-
dul, a munkálatok befejezésé-
nek határideje december 3. Az
építést a hét pályázó közül leg-
kedvezőbb ajánlatot adó
Modus Vivendi Kft. szakem-
berei végzik. A munkálatok a
kiviteli tervek elkészítésével
már elkezdődtek, ezt követően
indul a 150 négyzetméteres új
épületrész építése, a meglévő

szociális blokk bontása, az
acél- és faszerkezetű kilátó fel-
állítása, valamint a jelenlegi
épület teljes felújítása – tájé-
koztatott Lakatos Gábor, a ki-
vitelező cég ügyvezetője. A
több mint 152 millió forintos
beruházást pályázati támogatás
felhasználásával valósítja meg
a paksi önkormányzat. Az Új
Széchenyi Terv Környezet és
Energia Operatív Programjá-
ban „Az erdei iskola és erdei
óvoda hálózat infrastrukturális
fejlesztése” tárgyú pályázaton
közel 77 millió forintot nyert a
város.                              -dal-

Télen-nyáron vár majd az erdei iskola

A KEOP-3.3.0/09-2010-0010 számú projekt megvalósításához
76,7 millió forint támogatást nyert a Környezet és Energia Ope-
ratív Program „Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrast-
rukturális fejlesztése” tárgyú pályázat keretében.

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.



A talajterhelési díj jelentős
emelkedésében érintett in-
gatlantulajdonosok támoga-
tásának kérdéséről is tár-
gyalt februári ülésén a képvi-
selő-testület. A grémium so-
ros ülésén emellett döntés
született Biritó új részönkor-
mányzati képviselőjének meg-
választásáról, hat helyi ren-
delet módosításáról, arról,
hogy Paks is csatlakozik a
Polgármesterek Szövetségé-
hez és a város 2012. évi költ-
ségvetés-tervezetét is elfogad-
ták a testület tagjai.

Új taggal egészült ki a külső vá-
rosrészek településrészi önkor-
mányzata. Megválasztására
azért volt szükség, mert az
SZMSZ szerint a testület nem
lehet kisebb öttagúnál. A tisztsé-
get Biritón korábban betöltő
Farkasfalvi József halála miatt
megszervezett jelölőgyűlésen a
településrész lakossága úgy
döntött, hogy Tóth Attilát kéri
fel a feladatra. Megválasztását a
képviselő-testület is támogatta:
az új részönkormányzati képvi-
selő a februári ülésen tett esküt
városunk vezető testülete előtt.
Tóth Attila 1999 óta él Biritón, a
településrész közösségi életének
működtetését, az ott élők érde-
keinek képviseletét, valamint az
utak állapotának javítását tekinti
fő feladatának. 

A város 2012. évi költségve-
tés-tervezetét is tárgyalták a vá-
rosatyák. Az első fordulós

anyag kapcsán Hajdú János pol-
gármester felhívta a figyelmet a
működési bevételek 353 milliós
csökkenésére, amelynek oka
egyebek mellett a tűzoltóság ál-
lami irányítás alá kerülése.
Ugyanez, illetve a cafeteria-
rendszer változása is eredmé-
nyezte, hogy mintegy 8%-kal
alacsonyabbak lettek a működé-
si kiadások is, hangzott el az
ülésen. Hajdú János elmondta:
az idei költségvetés-tervezetet,
hasonlóan az elmúlt évekhez,
egyensúlyban nyújtotta be a hi-
vatal, annak ellenére, hogy a
2011. évi pénzmaradványt, ami
meg fogja haladni a kétmilliárd
forintot, még nem vették figye-
lembe a tervezet összeállítása-
kor. A pénzmaradvány tartal-
mazza a kötvénykibocsátásból
származó bevételt is, amelyre
nagyon gondosan ügyel a város,
ezért az árfolyamveszteséget
mindig sikerült kamatnyereség-
gel ellensúlyozni, tudtuk meg a
testület vezetőjétől. Hajdú János
kihangsúlyozta: a költségvetés-
ben szereplő nyolcmilliárdos sa-
rokszám mellett ennek az egy-
negyedét kitevő, 

kétmilliárdos fejlesz-

téssel számol 

az előterjesztés. 

– Ez a 25 százalékos arány
nem jellemző a magyar váro-
sokra, és még az Európai Unió

bármely országában is megáll-
ná a helyét – fogalmazott a pol-
gármester, hozzátéve: – Ezt
úgy tudjuk elérni, hogy intéz-
ményeink és a város gazdálko-
dása rendkívül 

költségtakarékos 

és fegyelmezett, 

amellett, hogy feladatainkat jó
színvonalon látjuk el. A város
költségvetésének első fordulós
előterjesztését egyhangú igen-
nel fogadta el a képviselő-tes-
tület. 

A tűzoltóság állami irányítás
alá kerülése nem csupán a vá-
ros költségvetésére van hatás-
sal. A szervezettel kapcsolatos
változás miatt volt szükség a
képviselő-testület döntésére az
önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatáról szóló,
illetve az önkormányzat által
adományozható címekről és ki-
tüntetésekről szóló helyi rende-
letek módosításáról. Ez utóbbi
a Paks Város Közbiztonságáért
elismerést érinti, a szabályozá-
sokban át kellett vezetni a szer-
vezet új elnevezését. 

Szintén törvényi változás mi-
att döntött a testület a köztisz-
tasági rendelet átalakításáról.
A nemdohányzók védelmét
biztosító törvény változása mi-
atti új rendelkezést elfogadták
a városatyák. A talajterhelési
díj mértékének emelkedése mi-
att szükségessé vált a helyi víz-
gazdálkodásról szóló rendelet
módosítása is. Az ezzel kap-
csolatos előterjesztés tárgyalá-
sakor Ulbert Sándor képviselő
arra kérte a testületet, hogyha
szükséges, nyújtsanak támoga-
tást az adóemelés miatt nehéz
helyzetbe kerülő, közel 350
paksi ingatlantulajdonosnak.
Hajdú János válaszában el-
mondta: minden esetet meg-
vizsgálnak, és ahol jelentős
költséggel lehetne csupán a
szennyvízrákötést kiépíteni, ott
az érintettek számíthatnak az
önkormányzat segítségére. 

Több mint 3400 európai, köz-
tük 15 magyarországi település
tagja az Európai Bizottság által

létrehozott Polgármesterek
Szövetségének. A szervezethez
Paks is csatlakozik, döntött a
képviselő-testület, hiszen ek-
képp lehetőség nyílik a közvet-
len brüsszeli pályázatok kiak-
názására. – Szükség van erre –
értékelte a testület határozatát
városunk polgármestere – hi-
szen lassan kifut az a nyolc-
ezer-milliárdos uniós pályázati
keret, amely a 2007-2013-as
gazdasági ciklusban hazánk
rendelkezésére állt, és ezek a
források csak 2014 után nyíl-
nak meg ismét. A Polgármeste-
rek Szövetségének tagjaként
Paksnak addig is lehetősége
lesz közvetlenül a Brüsszel ál-
tal kiírt pályázatokon indulni.
Kevés település dicsekedhet
olyan 

sikeres európai 

uniós pályázatokkal, 

mint városunk – tette hozzá
Hajdú János – Eddig ötmilliárd
forint körüli összegű támogatá-
si szerződést kötöttünk: uniós
forrás felhasználásával épül
meg Pakson az új hulladékke-
zelő központ, az új szennyvíz-
tisztító telep, így készül el a
támfal a Deák Ferenc utcában,
bővülhet a kerékpárút-hálózat
és a cseresznyési erdei iskola is
uniós forrásból alakul át –
emelte ki a nagyobb uniós pro-
jekteket a polgármester. A Pol-
gármesterek Szövetségének
tagjaként feladatok is várnak
Paksra, hozzá kell járulnia vá-
rosunknak az Európai Unió
energiával és klímával kapcso-
latos célkitűzéseinek megvaló-
sításához. Ennek részeként pél-
dául energiaracionalizálást cél-
zó pályázatok esetén bizonyos
felmérésekkel, előtanulmá-
nyokkal kell rendelkeznünk. 

A képviselő-testület a helyi
szociális rendelet változtatásá-
ról is határozott. A módosításra
a lakásfenntartási támogatás-
ban részesülők védelme miatt
volt szükség, hogy az ellátást
ezután is az eddig beváltak sze-
rint tudja folyósítani az önkor-
mányzat.           Dallos Szilvia
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2012. március 2.
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Kezdeményező, szolgáltató
párt lesz az MSZP Paksi Szer-
vezete az új elnök, Heringes
Anita reményei szerint. A Ma-
gyar Szocialista Párt kétévente
esedékes tisztújításán a 27 esz-
tendős paksi születésű kommu-
nikációs és PR-szakembert vá-
lasztották elnöknek. A vezető-
ség héttagú, régi és új szerep-
lők is vannak benne. Az elnök-
helyettes a dunaföldvári Hor-
váth Zsolt lett. Városa a paksi
szervezethez tartozik, Fadd vi-
szont már nem, átkerült a szek-
szárdi elnökséghez, számolt be
a leköszönő elnök, Faller De-
zső és utódja, Heringes Anita.
Elmondták, hogy a választóke-
rületek számának csökkenése
miatt – három lesz a megyében
– történt a pártban átszervezés,
alapvetően városi elnökségek
alakultak a választókerületiek
helyett. Az országgyűlési kép-
viselőjelölt személyéről még
idén szeretnének dönteni.

Hogy ki lesz ő, ez a kérdés még
nem időszerű, mondta Herin-
ges Anita. Azt viszont hozzá-
tette, hogy a térséget legjobban
képviselni tudó személy jöhet
szóba.

Faller Dezső, eltekintve a
megyei küldöttségben vállalt
szerepétől, nem vállalt semmi-
lyen posztra jelölést, szavai
szerint egy lépést hátrább lé-
pett. Döntése mögött az áll,

hogy nyugdíjba vonult, szeret-
ne ehhez az új helyzethez al-
kalmazkodni, az elmúlt több
mint tíz év – ennyi ideig állt a
párt helyi szervezetének élén
– berögződéseivel viszont
nem szeretné meggátolni az új
elnökség terveinek megvalósí-
tását. Ez nem jelenti azt, hogy
hátat fordít a szocialistáknak,
segíti az új vezetőséget, és He-
ringes Anitával közösen min-

den hónap csütörtökén foga-
dóórát tart. Faller Dezső első-
sorban önkormányzati, Herin-
ges Anita országos ügyekben
igyekszik választ adni a hoz-
zájuk fordulóknak. A február
elejétől regnáló elnök azt
mondta, szeretnének nyitni a
civil szervezetek, nyugdíjas-
klubok, szakszervezetek –
mint hozzájuk legközelebb ál-
lók – felé, ezek vezetőit rövi-
desen szeretné is felkeresni.

Az elnökségbe választották
még Kiss Máriát, dr. Vöröss
Endrénét, Maróthy Károlyt,
Fritz Jánost és Sződi Imrét. Ez-
zel együtt módosították a paksi
szervezet SZMSZ-ét is. Rend-
kívül sok a változás, alig van
olyan pontja a szervezeti mű-
ködési szabályzatnak, amely
ne újult volna meg. A városi el-
nökség létszáma 83 fő – a faddi
szervezet kiválása miatt csök-
kent –, a pártoló tagok száma
pedig tizenhárom.           -vida-

Szolgáltató pártot akar az új elnök

A szervezet- és közösségépítés-
re, valamint a kommunikáció
erősítésére kíván nagyobb
hangsúlyt fektetni 2012-ben a
Fidesz helyi szervezete, tájé-
koztatott dr. Nagy Tibor el-
nök a párt hagyományos újév-
köszöntő rendezvényén. A
programon a tavaly végzett
munka, az idei tervek és az ön-
kormányzati elképzelések vol-
tak napirenden.

Több, a helyi szervezetet is érin-
tő tisztújítás volt 2011-ben: új
elnökség irányítja szeptember
óta a munkát Pakson, emellett a
választókerületben, valamint a
megyei és országos alkalmazot-
ti és munkástagozat vezetőségé-
ben is történtek változások. A
politikai munka szempontjából
viszonylag nyugalmas volt a ta-
valyi év, a programokat tekintve
viszont eseménydús, értékelte
az elmúlt időszakot dr. Nagy Ti-
bor elnök. Nemzeti ünnepein-

ken fáklyás felvonulással egy-
bekötött megemlékezéseket
szerveztek, nyáron Erdélyben
kirándultak, a kormányzati or-
szágjárás keretében fogadták
Kovács Zoltán államtitkárt,
emelt ki néhányat a helyi szer-
vezet hagyományos programjai-
ból az elnök. Idén a szervezet-
és közösségépítésre – beleértve
a szövetségesekkel való kapcso-
lattartás szorosabbá tételét –, va-

lamint a kommunikáció erősíté-
sére kíván nagyobb hangsúlyt
fektetni a paksi Fidesz-csoport.
Szakpolitikusokat várnak össze-
jöveteleikre, akik segítségével
megvalósulhat a kétoldalú infor-
mációcsere, mondta el lapunk-
nak dr. Nagy Tibor. Ebből a cél-
ból szervez munkáltatói fórumot
a párt Tolna Megyei Alkalma-
zotti és Munkástagozata márci-
usban. A paksi rendezvényen a
meghívottak, Kontur Pál és
Czomba Sándor egyebek mel-
lett a Munka Törvényköny-
vének változásairól adnak tájé-
koztatást. 

A megyei tagozat vezetője,
Bordács József az újévköszöntő
rendezvényen a kormánynak a
magyar nemzet megmaradásáért
vívott heroikus küzdelmére és
országmegújító munkájára is fel-
hívta a figyelmet. – Az ország
nagy része egyetért az Orbán-ka-
binet céljaival. Ezeknek azonban
áruk van, amit jellemzően az át-

lagcsaládok fizetnek meg, emiatt
a Fideszen belül is vannak fe-
szültségek – mondta el a politi-
kus, hozzátéve, a magyar polgá-
rok kitartása kell ahhoz, hogy a
kormány véghezvihesse terveit –
tette hozzá Bordács József. Az
újévköszöntő rendezvényen Haj-
dú János polgármester tájékozta-
tójából a helyi önkormányzati
tervekről is informálódhatott a
tagság.                             -dallos-

Szakpolitikusokat hívnak Paksra
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A Pakshoz tartozó településrészek min-
dennapjait bemutató sorozatunk máso-
dik részében Cseresznyésben és Gyapán
nézünk körül a külső városrészek rész-
önkormányzatának elnöke, Kern József
szemüvegén keresztül.

Kissé provokatív felvetésünkre, miszerint
Cseresznyés körül túl nagy a csend, Kern
József azt mondja, csend van, és még sincs
csend, hiszen az erdei iskola felújítása rö-
videsen elkezdődik, ami rendkívül nagy
lépést jelent. Az, hogy az egykori iskola
épülete új funkciót kap és használatban
lesz egész évben, ráirányítja a figyelmet az
egyébként is meglévő problémára: itt
nincs lehetőség arra, hogy közösségi házat
működtessenek. – El kell gondolkodni
azon, hogy ingatlant vásároljon-e a célra a
város – veti fel Kern József.  Hozzáfűzi,
hogy az ingatlanárak magasak, egy hasz-
nálható ház ára 15 millió körül jár, romos
épületet pedig nem érdemes venni. Szóba
jöhet a telekvásárlás is, hiszen még jobban
magáénak érezné a közösség, ha a keze
munkája benne lenne egy épületben, de ez
is költséges és hosszadalmas. A képviselő
azt is elmondta, hogy megítélése szerint a
külső városrészek közül Cseresznyés iránt
a legnagyobb az érdeklődés. Sokan gon-
dolják úgy, hogy érdemes kiköltözni, kere-
sik az építési területet, az eladó házakat.
Ebben minden bizonnyal annak is szerepe
van, hogy szinte végig felújították az utat.
– 2011-ben nem sikerült folytatni, de idén
van rá ígéretünk, jó volna, ha bekerülne az
idei költségvetésbe a hátralévő szakasz
megépítése – jegyezte meg. Azt sem ta-
gadja a bizottság elnöke, hogy vannak
olyan területei a településrésznek, ahol az
utak, a közvilágítás javításra szorulnak.
Utóbbira gyógyír lehet, hogy a városban
korszerűbbre cserélt világítótestekből töb-
bet itt szerelnek majd fel. Kern József ar-
ról is szót ejtett, hogy a közösségi élet is
hagy némi kívánnivalót maga után, ami
csak részben írható a közösségi ház hiá-
nyának számlájára. A bizottsági elnök
azon törekvése, hogy minden település-
résznek legyen egy rá jellemző, sajátos
programja, Cseresznyés esetében van a
legkevésbé előrehaladott állapotban, sza-
vai szerint nagyjából a nulláról kell elin-
dulni.

Annak, hogy Gyergyovits Fábián és csa-
ládja még nem számít cseresznyési lakos-
nak, a válság az oka, mihelyt úgy alakul a
gazdasági helyzet, hogy sikerül a szüksé-

ges erőforrásokat mozgósítani, befejezik
az építkezést. Szavaiból kiderült, hogy alig
várják a költözést. Annak, hogy ott szeret-
nének letelepedni, csak részben oka, hogy
kedvezőbbek az ingatlanárak. Az elsődle-
ges indok, hogy ott találták meg azt a csen-
det és harmóniát, amire vágynak. – Lovas
és vadászember vagyok, fontos számomra
a természet közelsége – fogalmazott Gyer-
gyovits Fábián, aki szerint Cseresznyés
azontúl, hogy csendes és nyugodt, még
gyönyörű is. 

A hetven-nyolcvan lelkes Biritó és Cse-
resznyés, illetve a 150 fős Csámpa mellett
Gyapa több mint négyszáz lakójával ko-
moly településnek számít, ahol Heizler
Zoltán, a részönkormányzat helybeli tagja
Kern József szavai szerint nagyszerűen
végzi a dolgát. A részönkormányzat elnö-
ke hozzáfűzte, hogy legfrissebb híre ezzel
a településrésszel kapcsolatban, hogy az
itteni bejáró gyerekek is kapnak önkor-
mányzati kedvezményt a beutazáshoz, a
Gyapa Derbi SE pedig változatlanul része-
sül a paksi önkormányzat támogatásából.
Azt is elárulta, hogy Gyapával ugyan

nincs olyan szoros viszonya, de látja, hogy
jó a közösségi élet, táncháztól futballig
mindenre van lehetőség, jelentős ellenté-
tekről pedig nem hallott. Gondok és igé-
nyek persze itt is adódnak, ezek közé tar-
tozik, hogy szeretnének, de nincs futball-
pályájuk, beázik a közösségi ház, szigetel-
ni kellene, de még ki kell találni, milyen
konstrukcióban, hiszen az épület itt nem
az önkormányzat tulajdonában van. Foly-
tatni kellene a járdajavítást, -építést, illetve
– ami a helybelieket legjobban szomorítja
– ismét süllyed a kápolna. Utóbbiakról
már Heizler Zoltán számolt be, aki azt
mondta, tavaly és tavalyelőtt is készült
egy-egy szakasz, így a főutcán már végig
lehet menni száraz lábbal a járdán, most a
mellékutcák lennének soron. – Ez önkor-
mányzati beruházás, mi viszont a játszóte-
rünket szeretnénk folytatni, amit most már
harmadik éve csinálunk. Bízunk benne,
hogy idén be tudjuk fejezni – vázolta. A fi-
nanszírozás összetett, a körzet korábbi
képviselőjének saját keretéből, részönkor-
mányzati forrásból, erőműves támogatás-
ból építgetik a teret a gyerekek nagy örö-
mére. A közösségi élet tényleg rendben
van, erősítette meg Heizler Zoltán. Télvíz
idején „csak” heti két alkalommal van
nyitva a közösségi ház, így spórolnak a fű-
téssel, de akkor kora délutántól késő estig.
A helybeliek büszkék táncházaikra, az
ilyen rendezvények egyrészt rendszeresek,
másrészt látogatottak, s a városban – né-
hány kömlődi esettől eltekintve – nincs
párjuk, vázolja a részönkormányzat tagja.
Legutóbb, mint mondja, körülbelül nyolc-
vanan voltak. Szintén szép hagyománya
van már a falunapnak – idén június 2-3-án
tartják –, a Vadai Kupának, ezt a Gyapa
Derbi SE-vel közösen szervezik. Az egye-
sület, ahogy az elnök, Frics István elmond-
ta, 2005 óta működik, most 50-60 fős lét-
számmal büszkélkedhet. Több hagyo-
mányt indítottak útjára, gyalogtúrát, hor-
gászversenyt és a már említett Vadai Ku-
pát, amellett, hogy futballcsapatuk a Me-
gye III-as bajnokságban szerepel. Azt
Frics István is megerősítette, hogy nagyon
örülnének saját pályának. Nagyon hálásak,
hogy Dunakömlődön befogadták őket, in-
gyen és bérmentve használhatják az ottani
pályát, de jobb lenne tényleg otthon játsza-
ni a hazai meccseket. A sportegyesület el-
nöke hozzáfűzte, hogy legégetőbb szerinte
is az, hogy megmentsék a kápolnát, ami
tavaly volt százesztendős.  

Vida Tünde

Mi újság a külső városrészeken?

Szigetelni kellene a gyapai közösségi há-
zat, de mivel nem önkormányzati tulaj-
donban van, ki kell találni a konstrukciót.

A külső városrészek közül Cseresznyés
iránt a legnagyobb az érdeklődés. Sokan
gondolják úgy, hogy érdemes kiköltözni.
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A pályázati forrás csak az
egyik a sok eszköz közül a civil
szféra számára – erre világí-
tottak rá azon a tréningen,
amelyet a kistérség települése-
in működő művelődési intéz-
mények, civil szervezetek kép-
viselőinek rendeztek Pakson. 

A Paksi Kistérségi Közkincs
Kerekasztal, a Csengey Dénes
Kulturális Központ és a
Tolnatáji Közkincs Egyesület
közös szervezésében hirdették
meg a kétnapos tréninget. Bár
röviden szó volt az aktuális pá-
lyázati lehetőségekről, a for-
rásteremtés címszó alatt nem
elsősorban erre koncentráltak.
Arra kívántak rávilágítani,
hogy a pályázati forrás csak az
egyik eszköz a sok közül a si-
keres működéshez, az elképze-
lések, programok megvalósítá-

sához,  ugyanis valamilyen ter-
mészetbeni támogatás, emberi
erőforrás, egy sikeres kam-
pány is forrás lehet. A képzé-
sen ebben a témában ismertek
meg elméletben és gyakorlat-
ban különböző példákat, mo-
delleket a szakemberek, kap-
tak útravalót ahhoz, hogy a
pénz mellett egyéb források-
ban is gondolkodjanak, képe-
sek legyenek ezeket megtalál-
ni és kiaknázni. A forrásterem-
tő tréningre 18-an érkeztek,
Paks mellett Bölcskéről,
Pusztahencséről, Madocsáról
és Kajdacsról, civil szerveze-
tektől, művelődési, kulturális
intézményekből, valamint kép-
viseltette magát a Mozgássérül-
tek Tolna Megyei Egyesülete is.
A képzéssorozatot folytatni kí-
vánják a szervezők.                  

-kgy-

Forrásteremtési
tréning

Hagyomány már, hogy Szek-
szárdon, a klub egyik tagja,
Tóth Lajos „rezidenciáján”
tartja évadnyitó találkozóját a
paksi Borbarát Klub. Az idei
összejövetel, ahol szintén ha-
gyományosan Kovács János
mesterszakács gondoskodott a
vacsoráról, egyben tisztújító is
volt, ahol újabb öt évre bizal-
mat szavaztak a borbarátok
Herczeg József elnöknek. A
szervezet társelnöke ebben a
ciklusban Botond Gábor, a ve-
zetőség tagja még Varga Imre,
dr. Blazsek Balázs, Gárdai
György és Juhász Sándor. Az
alapításának 15. évfordulóját
jövőre ünneplő klubnak hu-
szonöt tagja van.

Herczeg József a múlt évet
értékelve elmondta, hogy fel-
adatuk a bormúzeum gondo-
zása, amely kapcsán rövidesen

döntésre kell jutniuk, hiszen
az itt összegyűjtött borok fö-
lött eljárt az idő, felmerült az
ötlet, hogy az inkább muzeá-
lis, mint élvezeti értékkel bíró
borokat árverezzék el. A társa-
ság – mint az előző években –
tavaly is tíz alkalommal tartott
találkozót, ezek legtöbbjére
vendégborászt hívtak, de arra
is volt példa, hogy maguk ke-
rekedtek fel, s mentek vendég-
ségbe. Jártak például Kis Atti-
lánál a Sárgödör téren, illetve
a bölcskei Tomolik pincében
Balogh István meghívására.
Herczeg József azt mondta, az
elmúlt évek alatt rengeteget
tanultak annak köszönhetően,
hogy a borász szakma színe-
java megfordult náluk, ennek
ellenére maradtak – minőség
mellett elkötelezett – hobbibo-
rászok.                            -vt-

Régi-új elnök 
a borbarátok élén

Víziközmű társulás létreho-
zását kezdeményezte Paks,
amely megfelelne az elmúlt
év végén megjelent törvény-
nek. Az új szabályozás –
amelynek legfőbb célja,
hogy az ivóvízkincs mint a
jövő egyik stratégiai eleme
nemzeti tulajdonban ma-
radjon – meghatározza az
egy szolgáltatóhoz tartozó
minimális fogyasztói számot
és összefogásra készteti az
ellátásért felelős önkor-
mányzatokat.  

A víziközmű törvény kimond-
ja, hogy ivóvíz- és szennyvíz-
szolgáltatást kizárólag állami
vagy önkormányzati tulajdon-
ban lévő szolgáltató végezhet,
illetve a tevékenységhez kap-
csolódó közművagyonnak is
állami vagy önkormányzati
tulajdonba kell kerülnie. A
gazdaságos működés, a biz-
tonságos ellátás és a gazdasá-
gilag indokolt ár biztosítása

megfelelő üzemnagyság ese-
tén lehetséges. Ezt a törvény
oly módon biztosítja, hogy
meghatározza az egy szolgál-
tatóhoz tartozó minimális fo-
gyasztói számot, ami társulás-
ra ösztönzi az önkormányza-
tokat. Paks egy ilyen regioná-
lis szolgáltató gazdasági tár-
saság létrehozását kezdemé-
nyezte. 

A múlt héten találkozóra
hívták azoknak az önkor-
mányzatoknak, szolgáltatók-
nak a képviselőit, amelyek a
város megkeresésére érdek-
lődést mutattak az ajánlat
iránt. Ez több mint ötven te-
lepülést jelent megyén innen
és túlról, nagyjából összefüg-
gő földrajzi területről. A ta-
lálkozón Hajdú János polgár-
mester tájékoztatást adott a
létrehozandó társulás formai
és tartalmi részleteiről. Az
elképzelés szerint egy kft.-t
alapítanának paksi központ-
tal, amelyben a behozott mű-

ködtető vagyon, illetve a rá-
kötési egység arányában sze-
reznének tulajdonrészt a csat-
lakozó önkormányzatok.
Paks azért kezdeményezett,
mert a városban jogi és szak-
mai szempontból egyaránt
megvan a megfelelő humán
tőke egy ilyen gazdasági tár-
saság létrehozásához, illetve
irányításához, ugyanakkor
Paks képes megelőlegezni a
majdani társulásnak az előké-
szítéshez szükséges több tíz-
millió forintos költséget, ösz-
szegzett Hajdú János. A pol-
gármester hozzátette, hogy a
jelenleg érdeklődő felek csat-
lakozásával elérnék a törvény
által szabott 150 ezer fo-
gyasztót, de természetesen az
első találkozó csupán előze-
tes igényfelmérés volt. A
rendszer bevezetésére egyéb-
ként hagy időt a törvény, ami
azt jelenti, hogy 2012 máso-
dik félévétől már lehet kérni
az engedélyeket, ehhez mini-

mum ötvenezer fogyasztó
szükséges, 2014 decemberé-
től már százezer a minimális
kritérium, 2017 januárjától
pedig már csak az lehet jelen
a szférában, aki eléri a 150 ez-
er fogyasztót. Az országban je-
lenleg üzemelő körülbelül 400
szolgáltató cég száma az új
szabályozás nyomán várhatóan
100-ra fog csökkeni.  

Kohl Gyöngyi

Paks víziközmű társulást hozna létre

F E L H Í V Á S
A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány az-
zal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy jövede-
lemadójuk 1%-ával támogassák az alapító
okiratunkban megfogalmazott célokat:
– A tudomány, az anyanyelvi kultúra, a mű-
vészetek és a sport területén kimagasló telje-
sítményt felmutató 10-24 éves fiatalok és a
velük foglalkozó felnőttek ösztönzése a továb-
bi sikerekre és eredményekre.
– A felkészülésükhöz szükséges feltételek biz-
tosításának támogatása.
– Kimagasló eredményeket elért fiatalok ré-
szére, tanulmányaik folytatásához ösztöndíj
folyósítása.
Adószámunk: 18850099-1-17
Segítségüket ezúton is köszönjük!

Az alapítvány Kuratóriuma
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Döntött a képviselő-testület hu-
mánpolitikai bizottsága a kö-
vetkező tanévben indítható el-
ső osztályok számáról, az ön-
kormányzat kiadvánnyal segíti
a szülők eligazodását. Ebben
tájékoztatnak az általános is-
kolai és óvodai beíratás rendjé-
ről és bemutatják az oktatási-
nevelési intézményeket. Az is-
kolai és óvodai beíratás márci-
us 12-én és 13-án lesz Pakson. 

A bizottság döntését megelő-
zően az óvodákon keresztül
végeztek előzetes felmérést

arról, hány gyermek kezdi
meg általános iskolai tanul-
mányait a következő tanév-
ben, ugyanis hagyományosan
ezt az adatot veszi alapul az
illetékes szakbizottság, ami-
kor meghatározza, melyik ön-
kormányzati fenntartású álta-
lános iskolában hány első
osztály indítható. A szülők
jelzése alapján a Paks köz-
igazgatási területén élő 223
tanköteles kort elért gyermek
közül várhatóan 149-en lépik
át először valamelyik iskola
kapuját szeptemberben. A hu-

mánpolitikai bizottság dönté-
se szerint a Bezerédj Általá-
nos Iskolában és a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában
egyaránt kettő, a Deák Ferenc
Általános Iskolában egy első
osztály indulhat abban az
esetben, ha elérik a legalább
21 fős osztálylétszámot. Sem
a körzethatárok, sem az isko-
laválasztásnál igénybe vehető
kedvezmények nem változ-
nak. A szülőnek a körzetes,
vagyis a kötelező felvételt
biztosító iskolába kell beírat-
nia gyermekét. Ha a szülő

úgy dönt, hogy nem a körze-
tes iskolába járatná gyerme-
két, akkor a választott intéz-
ményben jeleznie kell igé-
nyét, ahol úgynevezett váró-
listára fogják felírni. Ha a
körzetes beíratást követően
van még szabad hely az indu-
ló osztályokban, van esély a
felvételre. Az óvodai beíra-
tásnál nincsenek az iskolai-
hoz hasonló szigorú körzetha-
tárok, a családok szabadon
választhatnak intézményt
gyermeküknek, a regisztráció
az óvodák székhelyén törté-
nik. Az induló csoportok lét-
száma legalább 20, legfeljebb
25 fő lehet, ez szabja meg az
induló csoportok számát. Az
iskolai, óvodai beíratásról
részletesen tájékoztat az ön-
kormányzat az Óvodába, is-
kolába beíratás 2012 című
kiadványában, amely idén a
városi arculathoz igazodó
köntösben jelent meg. A tájé-
koztató füzetet eljuttatják az
érintettekhez, de megtalálha-
tó többek között az iskolák-
ban, óvodákban, a művészeti
iskolában, a polgármesteri hi-
vatalban, a kulturális köz-
pontban és a városi könyvtár-
ban.                        -gyöngy-

Beíratás: változatlan körzethatárok

Törvényi változások nyomán
legutóbbi ülésén módosította
helyi szociális rendeletét
Paks Város Képviselő-testü-
lete. Minderre azért volt
szükség, hogy helyi szinten
ne csökkenjen a lakásfenn-
tartási támogatás összege, s a
rászorulók ne kerüljenek hát-
rányosabb helyzetbe. A la-
kásfenntartási támogatás ez
év január 1-ig országszerte
két részből tevődött össze: a
központilag szabályozott,
normatív támogatásból és a
helyi kiegészítő támogatás-
ból. Ez utóbbival kötelező

volt az önkormányzatoknak
kiegészíteni a normatív tá-
mogatást. A szociális tör-
vény változása azonban
könnyített az önkormányza-
tokon, s ettől az évtől meg-
szüntette a helyi kiegészítő
lakásfenntartási támogatást.
Ugyanakkor meghagyta a le-
hetőséget arra, hogy ahol to-
vábbra is módjában áll az ön-
kormányzatnak, kiegészít-
hesse a normatív támogatást.
Ennek érdekében Pakson úgy
döntött a város képviselő-
testülete, hogy régi-új támo-
gatásként megalkotja a helyi

kiegészítő lakásfenntartási
támogatást. Így azok a rászo-
rulók, akik a törvényi válto-
zások nyomán januártól ke-
vesebb támogatásban része-
sültek, ismét segítséget kap-
nak helyben is. Jelenleg 616
család részesül helyi lakás-
fenntartási támogatásban. 

Városunkban nagy múltra
tekint vissza a rászorulók
ilyesfajta segítése, hiszen a
lakásfenntartási támogatás
országos rendszerét 1993-
ban vezették be, az akkor
mintegy kétéves paksi ta-
pasztalatokra építve. 

Nem csökken 
a lakásfenntartási támogatás

A képviselő-testület a sportélet-
ben dolgozó azon személyek ré-
szére, akik a város sportjáért, a
város hazai, illetve nemzetközi
elismertségéért maradandót al-
kottak, Paks Város Sportjáért
kitüntetést alapított. Most ismét
várják az itt élők javaslatait arra
vonatkozóan, hogy ki vehesse
át az elismerést. Az írásos aján-
lást,  amelynek tartalmaznia
kell a jelölt azon teljesítményét,
amely méltóvá teszi a kitünte-
tésre, március 7-ig várják a vá-
rosháza jegyzői titkárságán. Az
elismerést a magyar sport nap-
ján, május 6-án veheti majd át a
kitüntetett.

Paks Város
Sportjáért
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Atomerőmű

Két terminus után leköszönt
a Magyar Tudományos Aka-
démia Energetikai Bizottsá-
gának elnöki posztjáról dr.
Aszódi Attila. Az alapszabály
szerint ugyanis legfeljebb két
cikluson át vezetheti ugyanaz
a személy a grémiumot. A
Budapesti Műszaki Egyetem
Nukleáris Technikai Intéze-
tének igazgatóját hat év után
dr. Penninger Antal, a Mű-
egyetem professzora, a gé-
pészmérnöki kar korábbi dé-
kánja váltotta.

Dr. Aszódi Attila szakújság-
írók számára tartott beszámolót
az eltelt időszakról, az előtte
álló feladatokról. Mint mondta,
az ismeretterjesztés nem alap-
feladata egy tudományos bi-
zottságnak, mégis fontosnak
tartotta, hogy a közvéleményt
minden, energetikát érintő kér-
désről tájékoztassák. Számos,
az energiatermelés és -ellátás
teljes spektrumát, az energia-
politikát érintő konferenciát
rendeztek, nem egyet rendkí-
vül komoly érdeklődés mellett.
– Szakmai munkám nagyon
fontos állomásának tartom,
hogy a Mindentudás Egyete-
mén én készítettem az energiá-
ról szóló előadást – vázolta a

szakember. Miként elmondta,
eddig példátlan módon kétszer
kellett felvenni a kerekasztal
vitát. Az ok a fukusimai föld-
rengés és cunami, illetve az
ezek által előidézett nukleáris
baleset, amelyről dr. Aszódi
Attila folyamatosan igyekezett
a közvéleményt tájékoztatni.
Első közleményét már a bal-
eset másnapján kiadta. Az e té-
mában legutóbb készült ösz-
szefoglalójában aláhúzta, Fu-
kusimából tanulni kell. Számos
javító intézkedés várható Pak-
son is, és az összes atomerő-
műben, elsősorban a tervezési
alapon túli balesetekre. 

Dr. Aszódi Attila úgy fogal-
mazott, hogy jelen pillanatban
nehezen megbecsülhető a
fukusimai baleset hatása az
atomenergetika jövőjére. Né-
metország vezető politikusai a
baleset után szinte azonnal je-
lezték: 2022-ig végleg feladják
a nukleáris erőművek alkalma-
zását, és nemrégiben hasonlóan
döntött a svájci parlament is, itt
2034-ig tervezik az ország öt
nukleáris termelőegységének
bezárását, amelyek jelenleg a
villamos energia 40%-át adják.
Japán is az atomerőművek fel-
adását tervezi, ennek lehetősé-
gét egy újonnan felállított parla-
menti bizottság vizsgálja. Szá-
mos más ország  – köztük
Oroszország, Kína, Dél-Korea,
India, USA, Csehország, Finn-
ország – azonban kiállt a nukle-
áris erőművek további alkalma-
zása mellett, azzal érvelve, hogy
az általuk okozott többletkocká-
zat még mindig kisebb, mint az
a kár, amelyet az atomenergia
elhagyása okozhat. – Az atom-
erőművek kiváltása pusztán
megújuló energiaforrásokkal re-
álisan tekintve jelenleg nem el-
képzelhető, ezért az atomenergi-
áról lemondó országok újra na-
gyobb arányú fosszilis felhasz-
nálást, és ezzel növekvő szén-

dioxid- és más károsanyag-ki-
bocsátást vállalnak – állítja a
szakember. – Miután belátható
időn belül nem lehetséges az
atomenergia kizárása a villa-
mosenergia-termelésből, egy
feladatunk lehet: még tovább
növeljük az atomerőművek biz-
tonságát, tanulva a fukusimai ta-
pasztalatokból. Az események
eddigi elemzései azt mutatták, a
baleset fő oka a tervezési alap
nem megfelelő megválasztása
és a súlyosbaleset-kezelési eljá-
rások hiányos kidolgozása lehe-
tett, de hiányosságok voltak az
erőmű vezetésében és a kom-
munikációban is – fogalmazott.
Véleménye szerint a tanulságok
pontos levonása és hasznosítása
évekig is eltarthat, az első lépé-
seket azonban már megtették az
atomerőműveket üzemeltető or-
szágok. Az EU minden atom-
erőművében, de más létesítmé-
nyekben is felülvizsgálatot hatá-
roztak el. Az erőművek bizton-
ságának értékelése mellett a
nukleáris biztonságot felügyelő
hatóságok és a törvények, sza-
bályzatok felülvizsgálata is
várható. Ezen lépések eredmé-
nye – hasonlóan az 1979-es
TMI-i és az 1986-os csernobili
balesetek utóéletéhez – várha-
tóan a nukleáris biztonság to-
vábbi fokozása, és a még biz-
tonságosabb reaktortípusok el-
terjedése lesz, összegezte dr.
Aszódi, aki azt is elmondta,
hogy ő az egyike annak a há-
rom magyar szakembernek, aki
külföldi kollégái mellett részt
vesz az atomerőművekben
végzett stresszteszt nemzetközi
felülvizsgálatában. A szakértői
csoport tagjaként a szakember
Luxemburgba utazott. A felül-
vizsgálat kiterjed a külső ve-
szélyekre, a biztonsági funkci-
ók elvesztésére és a súlyos-
baleset-kezelésre. Az eredmé-
nyek április végére várhatóak.

Vida Tünde

Aszódi: még nem lehet
kiváltani az atomenergiátKét uszály és két jégtörő áll ké-

szenlétben az atomerőműnél,
hogy megakadályozzák a jég-
táblák feltorlódását a hidegvizes
csatornánál. Mittler István tájé-
koztatása szerint ezek garantál-
ják a szükséges hűtővizet az el-
múlt évekhez képest szokatlan
téli időjárásban. A csatorna be-
fagyásától a kommunikációs
igazgató szavai szerint nem kell
tartani, két helyen visszaforgat-
ják a hűtéshez használt vizet a
melegvizes csatornából. A PA
Zrt. kommunikációs vezetője
azt is elmondta, hogy a zord idő
egyéb hatásainak kezelésére is
van menetrend. Az úgynevezett
téli intézkedési terv egyrészt a
berendezések üzembiztonságát
hivatott fenntartani, másrészt a
személyzet biztosítását. Ide tar-
tozik például a külső technoló-
giai berendezések gyakoribb el-
lenőrzése, a dolgozók be- és ha-
zajutásának elősegítése. Aho-
gyan azt Mittler István mondta,
természetesen lehetnek olyan
extrém körülmények, amelyek-
ben a környező településekről a
dolgozók nem tudnak beutazni,
ebben az esetben a Pakson lakó
dolgozókból szerveznek ké-
szenléti ügyeletet, de szükség
esetén azokat is el tudják szállá-
solni, akik munkahelyükön re-
kednek a közlekedési akadályok
miatt. Erre az atomerőműben és
Pakson is van lehetőség.      -vt-

NÉMETORSZÁGBAN a különö-
sen hideg időjárás miatt újra-
indítottak több olyan atom-
erőművet, amelynek reakto-
rait a fukusimai atomerőmű-
ben bekövetkezett baleset
után leállították. Erről a Han-
delsblatt számolt be, hozzáté-
ve, hogy értesülése szerint
négy energiavállalat – Ten-
net, 50 Hertz, Amprion,
EnBW – szerdán döntött az
atomerőművek újraindításá-
ról, írta meg az MTI.

Nem okoz 
gondot a jég
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Míg az előző évben tizennégy,
addig legutóbb tizenhét pályá-
zat érkezett a paksi atomerőmű
műszaki alkotói pályázatára.
Az első felhívást még 1988-
ban tették közzé, azóta 688 pá-
lyázatot bíráltak el, tudtuk meg
Nagy Lászlótól, a fejlesztési és
elemzési osztály vezetőjétől,
aki először – 1993-ban – pályá-
zóként került kapcsolatba a
programmal. Mérnök-fizikus-
ként végzett, termahidrauliká-
val foglalkozott, e terén is pá-
lyázott több éven át, esetenként
egy, de előfordult, hogy két
műszaki alkotással is. 

– A cél a műszaki alkotókedv
ösztönzése, erkölcsi és anyagi
elismerése annak érdekében,
hogy minél inkább előtérbe ke-
rüljenek azok az ötletek, ame-
lyekkel az erőmű gazdaságos-
ságát, hatékony és biztonságos
működését elő tudjuk segíteni
– mondta el az akkori műszaki
igazgató által lassan huszonöt

esztendeje alapított műszaki al-
kotói pályázatról. Arról is be-
számolt, hogy a pályázókedv
változó, eleinte intenzívebb
volt az érdeklődés, az utóbbi
években 15-30 között van a ne-
vezett alkotások száma. Az erő-
mű minden területéről jelent-
keznek, leginkább a reaktorfizi-
ka, a gépészet és az irányítás-
technika jeleskedik, fogalma-
zott, hozzáfűzve, hogy vannak
„notórius pályázók”, akik szinte
minden évben előállnak valami
újdonsággal, annak reményé-
ben, hogy azt hasznosítani tud-
ja az erőmű. Általában igaz az,
hogy már megvalósult alkotás-
sal lehet pályázni, de az új ötle-
teket is ösztönzik. A bírálati
szempontok között sok egyéb
mellett figyelembe veszik a
hasznosíthatóságot is. Nagy
László szavai szerint 80 száza-
lékban hasznosulnak a nevezett
alkotások, ahogy előjönnek a
műszaki problémák, úgy ve-

szik elő az ötleteket. És arra is
van példa, mint a tavalyi első-
díjas robotkar esetében, hogy
nemzetközi szintéren is érdek-
lődést, elismerést vált ki egy-
egy megoldás. 

A külföldi érdeklődés a leg-
utóbbi pályázat fődíjas alkotása
iránt is megvan, azzal együtt,
hogy megvalósításából komoly
gazdasági előny származhat,
derült ki dr. Nemes Imre szava-
iból. A reaktorfizikai osztály
vezetője Pós István és Széche-
nyi Zsolt társaságában vehette
át az első díjat, de – mint ki-
emelte – az, hogy ezt a nagy ka-
liberű feladatot felvállalták,
kollektív teljesítmény, az egész
osztály munkája benne van.
Amiről szó van: a 15 hónapos
ciklus bevezetésének lehetősé-
ge a paksi atomerőmű blokkja-
in. Az eredeti 12 hónapos cik-
lus helyett, ami évi egy leállást
jelent, 15 hónaposra állnának
át, ami azt jelenti, hogy öt év

alatt négy leállás elegendő len-
ne, ami több termeléssel, keve-
sebb költséggel járna. Dr. Ne-
mes Imréék üzemanyag oldal-
ról közelítették meg a kérdést, a
bevezetéshez még egy sor szer-
vezési feladatot el kell végezni.
Erre az osztályvezető szerint
2015-2016-ban akár sor is ke-
rülhetne. Mint elmondta, az
újabb építésű blokkokon szoká-
sos a hosszabb kampány, de a
VVER típusú blokkokon még
nincs rá példa. Elég progresszív
lépés lesz, ha sikerül megvaló-
sítani, húzta alá dr. Nemes Im-
re, hozzáfűzve, hogy éppen
ezért külföldön is tetszéssel fo-
gadják az ötletet, s az orosz
üzemanyag-szállító is támogat-
ja, mivel számára is jó üzenet
lenne, ha ez az átállás megtör-
ténne. Ha erre sor kerül, az két-
százalékos termelésnövekedést
eredményezne, illetve jelentős
költségmegtakarítással járna. 

-tünde-

Díjazták az előremutató ötleteket

A Paks, Bölcske, Madocsa,
Gerjen, Nagydorog, Puszta-
hencse és Györköny által alapí-
tott Paks és Környéke Hulla-
dékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás 2011-ben sikerrel
pályázott egy új hulladékgaz-
dálkodási rendszer kiépítésére. 
A projekt megismertetésében
és a szemléletformálásban az
elmúlt években aktív és sikeres
szerepet vállalt a DC Dunakom
Kft. Ebben az évben a projekt
megvalósításával párhuzamo-
san az Ecorys Magyarország
Kft. vezetésével sor kerül egy
szemléletformálási kampányra
is. Ennek első állomásaként
nyílt meg január végén egy
ügyfélszolgálati iroda a Deák
Ferenc utcában, amelyről a
Hírnök korábbi számában már
Önök is olvashattak. Szeret-
nénk elérni, hogy az érintett te-
lepülések lakosai még több in-
formációt kapjanak az új rend-
szerről, javuljon a szelektíven

gyűjtött hulladékok aránya,
hozzájáruljunk a szerves hulla-
dék elkülönített gyűjtéséhez és
újrahasznosításához. 

Annak érdekében, hogy meg-
ismerjük a lakosok jelenlegi tá-
jékozottságát, a hulladékhasz-
nosításról alkotott véleményü-
ket, szelektálási és komposztá-
lási szokásaikat, egy kérdőíves
közvélemény-kutatást indí-
tunk. Keresse a kérdőíveket a
polgármesteri hivatalokban, a

www.pthr.hu weboldalon, il-
letve a Paksi Hírnök mostani
számában (1000 példányban
helyeztünk el kérdőívet, plusz
500 háztartásba közvetlenül is
eljuttatjuk a Paksi Hírnök se-
gítségével).

A kitöltött kérdőíveket visz-
szajuttathatják a polgármesteri
hivatalban kihelyezett gyűjtőlá-
dába, illetve elektronikusan a
hulladek.iroda@paks.hu e-mail
címre, de nyitvatartási időben

leadhatják az Ügyfélszolgálati
Irodában is. A projekt esemé-
nyeinek, rendezvényeinek tar-
talmát, az alkalmazandó eszkö-
zöket már a lakosság vélemé-
nyének, hozzáállásának és a fel-
merült problémák ismeretében
tudjuk kialakítani.  

Előre is köszönjük, hogy a
kérdőív kitöltésével segíti
munkánkat, s hozzájárul a pro-
jekt sikeres megvalósításához.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a
szemléletformálás keretében
megjelenő információkat, tájéko-
zódjanak a közelgő események-
ről. Ehhez nyújt közvetlen segít-
séget az Ügyfélszolgálati Iroda,
ahol 9.00 és 15.30 között várjuk
az érdeklődőket. Kérdéseiket fel-
tehetik, illetve véleményüket el-
mondhatják a fenti munkaidőben
ingyenesen hívható 06-80-205-
290-es telefonszámon vagy a
hulladek.iroda@paks.hu elérhe-
tőségünkön keresztül is. 

Ecorys Magyarország

Válogatjuk-e a szemetet?
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Felkészülten várhattuk a ha-
vazást, hiszen minden mé-
dium arra figyelmeztetett: 35

éve nem látott téli idő köze-
leg az ország felé. A hó és a
hideg is szinte órára pontosan
érkezett, így akik komolyan
vették a felhívásokat, tele
kamrával, hólapáttal, hócsiz-
mával felszerelkezve készül-
tek a zord időre. Hétvégén
köszöntött Paksra a tél, így
legtöbbünknek először csak a
szánkózás és hóemberépítés
örömei jutottak, bár a hólapá-
tokat nemigen lehetett pihen-
tetni a folyamatos havazás
miatt. A DC Dunakom Kft.
munkatársai már az első esté-
től folyamatosan dolgoztak a
város síkosság-mentesítésén,
és tették ezt megállás nélkül
napokon keresztül. Először a
fő közlekedési utakat, majd a
másod-, harmadrendű utakat
takarították a munkagépek,

közben a településrészeken
élők közlekedését is biztosí-
tani kellett. Az utak az első
napokban hófödték marad-
tak, mivel a sokszor mínusz
20 fok közeli hidegben értel-
metlen volt a sózás. Amikor
mindenütt elindulhatott a
munka, és egyre több autó
járta a város útjait, a hó egy-
re több helyütt visszavonult,
lassan feketévé váltak az
utak, járdák. Ezen dolgozott
lapátokkal a DC Dunakom
Kft. közel ötven munkatársa,
a szolgáltató nyolc munkagé-
pén huszonketten váltották
egymást folyamatos műszak-
ban. Ahhoz, hogy a közleke-
dés egyre több helyütt váljon
biztonságosabbá és kényel-
mesebbé, a lakosságra is
szükség volt, hiszen a tulaj-

donos felelőssége az ingatla-
nok előtti síkosság-mentesí-
tés – többé-kevésbé minden-
ki tudta a dolgát. Két hét után
talán már sokak számára
üröm lett a téli öröm, bár a
Dunához még mindig sokan
lesétáltak jégzajlást csodálni.
Arra is régen volt példa,
hogy teljesen le kellett állíta-
ni a hajózást a folyón. A vízi-
rendőrség 24 órás szolgálat-
ban várta a hívásokat, de sze-
rencsére úgy tűnik, a korcso-
lyázók betartották a szabá-
lyokat és senkit nem kellett
menteni a jég alól. Tragédiát
a szokatlanul kemény hideg
okozott: egy 70 év körüli
hölgy a szomszédba indulva
elesett háza udvarán. A ki-
hűlt nénit csak másnap találta
meg családja.   Dallos Szilvia

Öröm és üröm is volt a havazásban
Lapunk megjelenésé-
ig talán már búcsú-
zunk a kemény hi-
degtől, bár az időjá-
rás-előrejelzés sze-
rint a tavaszra még
várnunk kell egy-két
hétig. Régen nem lá-
tott mennyiségű hó
lepte meg városunkat
is február elején, ez
talán ugyanannyi
örömet, mint bosszú-
ságot okozott. 
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A DUNAKÖMLŐDI SÍPÁLYÁN a
lehullott nagy mennyiségű hó-
nak köszönhetően sokan hódol-
hatnak a síelésnek.

– Nagyon jó minőségű 30-40
cm vastagságú, síelésre és
szánkózásra alkalmas letapo-
sott havunk van. Hétvégenként
nagyon sok család látogatott ki
gyerekekkel együtt. Budapest-

től Pécsig sok felől jöttek, de a
pálya kapacitása bírta. Délután
négytől este nyolcig kivilágí-
tott pálya várja a havas sportok
szerelmeseit, ha nem esik több
hó, akkor még 8-10 napig lesz
síelésre alkalmas a terep –
mondta el hétfőn a pálya létre-
hozója és gondozója, Szabó
Pál.                               -joko-
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Kábítószergyanús növényi szár-
mazékot találtak egy 18 éves
paksi és egy szintén 18 éves
pusztahencsei férfi ruházatában.
Február 10-én a késő esti órák-
ban az Építők útján állították
meg a Paksi Rendőrkapitányság
járőrei az utcán sétálókat. Pár
órával később a Rákóczi utca és
a Zsíros köz kereszteződésében
egy gépjárművet ellenőrzött a
rendőrjárőr. A ruházat átvizsgá-
lása során egy 26 éves dunaújvá-
rosi férfinál két zacskó fehér szí-
nű, kábító hatású anyagot talál-
tak. Egy, a kocsiban utazó húsz-
éves bogyiszlói férfi ruházatából
szintén előkerült egy hasonló tar-

talmú zacskó. A két eset egymás-
tól teljesen független, szögezte le
Heisler Judit, a Paksi Rendőrka-
pitányság sajtóreferense. 

– A büntetési tételeket azután
szabja ki a hatóság, miután meg-
érkeztek a talált anyagok minő-
ségére és mennyiségére vonatko-
zó szakértői vélemények – fogal-
mazott a sajtóreferens. A Paksi
Rendőrkapitányság nagy hang-
súlyt fektet a kábítószer-fogyasz-
tás és -terjesztés megelőzésére,
megakadályozására, de évente
egy-két eset bizony előfordul az
illetékességi területen. A külön-
böző drogprevenciós előadások
alkalmával az általános és közép-

iskolákban a diákok és a pedagó-
gusok figyelmét is a káros szerek
megismerésére fordítják. Heisler
Judit kitért arra is, hogy a fo-
gyasztók magatartása gyakran
megváltozik. 

– Előfordulhat, hogy az egyén
furcsán viselkedik, titkolózik,
megváltozik a baráti köre, más
társaságban mozog, mint koráb-
ban, lehetnek nála olyan anya-
gok, eszközök, amik kábítószer
birtoklására, fogyasztására utal-
hatnak. A drogok beszerzése
költségekkel jár, ez egyes esetek-
ben arra ösztönözheti a fiatalt,
hogy pénzt kérjen kölcsön vagy
egyszerűen elvegye, ellopja azt

az összeget, amire szüksége van.
– A sajtóreferens hozzátette, ma-
napság az úgynevezett dizájner-
drogok terjednek. Ezek általában
nem emberi fogyasztásra, hanem
például füstölőként, műtrágya-
ként vagy fürdősóként kerülnek
forgalomba, de a célcsoport és
többnyire az eladó is pontosan
tudja, milyen célra fogják a szert
felhasználni. Az interneten vásá-
rolható tudatmódosító szerek
adásvétele egyelőre legálisnak
számít, de bűncselekményt követ
el az eladó, ha 18 év alatti sze-
mélyhez juttatja a drogot, hang-
súlyozta Heisler Judit.

Faller Gábor 

Terjedőben a dizájnerdrogok 

Szinte nincs olyan magyar csa-
lád, ahol szűkebb-bővebb körben
ne fordulna elő valamilyen étel-
allergiás betegség, ennek ellené-
re az emberek többsége még ma
is keveset tud a liszt- és lak-
tózérzékenységről, árulta el la-
punknak Dénes Anikó, a Gyó-
gyító táplálék című programso-
rozat szervezője.  Az első elő-
adást hétfőn tartották a városi
könyvtárban. Az esemény első-
sorban a széles körű tájékoztatást
és a tévhitek eloszlatását szolgál-
ja, tette hozzá a rendezvény ötlet-
gazdája, akinek szavaira az egy-
hetes program első előadója,
Pusztai János is ráerősített. A
szakember emlékeztetett, Ma-
gyarországon minden századik
ember lisztérzékeny, ennek elle-
nére a betegség diagnosztizálása
a mai napig igen körülményes. A
tünetek megjelenésekor  gasztro-
enterológus szakorvos kérheti a
szükséges vizsgálatok elvégzé-
sét, ami egyrészt nem képzi az ál-
talános labor részét, másrészt az
eredmény megszületése hónapo-
kat vehet igénybe. A Szolnoki
Lisztérzékeny Egyesület szak-

embere hozzátette, eddig hosszú,
bonyolult laboratóriumi eljárá-
sokkal igazolták a betegséget, de
a piacon pár éve megjelent liszt-
érzékenység gyorsteszttel egy
csepp vérből is megbízható ered-
ményt nyernek percek alatt. Az
érdeklődők amellett, hogy az elő-
adás alkalmával kipróbálhatták a
gyorstesztet, arra is választ kap-
tak, milyen tünetek jelentkezése
esetén érdemes orvoshoz fordul-
ni, gyermekkorban mikor érde-
mes elmenni az első szűrésre és
amennyiben ennek pozitív az
eredménye, hogyan kell változ-
tatniuk táplálkozási szokásaikon.
Erről Géringer Noémi paksi
dietetikus látta el hasznos tippek-
kel a résztvevőket, aki elmondta,
a táplálékallergiás betegeknél a
legnagyobb problémát a diétahi-
bák okozzák. Az egyhetes prog-
ramsorozat szakmai előadásait
jelentős érdeklődés követi,
mondta el Dénes Anikó, akinek a
témában decemberben megjelent
hiánypótló könyvéből egy hónap
alatt több száz példányt kapkod-
tak el az olvasók, akik már a ki-
advány folytatását várják. MD

Kevés családot
kerül el 
az ételallergia

A kéményseprő a néphiede-
lem szerint szerencsét hoz.
Ám ne ezért, hanem azért te-
gyenek eleget törvényi köte-
lezettségüknek és engedjék
be, mert munkája során
olyan problémára deríthet
fényt, amit ha nem orvosol-
nak, akár emberéletet is kö-
vetelhet. A Caminus Tüzelés-
technikai Kft. szakemberei
már járják a várost, hogy el-
végezzék a kémények éves
kötelező ellenőrzését, szükség
esetén tisztítását. 

Szén-monoxid-mérgezés, a tü-
zelőberendezés hatásfokának
romlása, kéménytűz – mindez a
tüzelőberendezések, kémények
rendeltetésszerű használatával,
rendszeres szakszerű ellenőrzé-
sével és karbantartásával meg-
előzhető. A kéményseprő-ipari
közszolgáltatás kötelező feladat,
amelyet törvény szabályoz. Tol-
na megyében, így Pakson és a
kistérségben is a Caminus Tüze-
léstechnikai Kft. végzi a ké-
ményseprő-ipari közszolgálta-
tást, aminek jogát pályázaton
nyerte el a cég, megbízásuk
2014 végéig szól, tájékoztatott
Huszár Tibor ügyvezető igazga-

tó. A szakképzett kéményseprők
feladata a füstjáratok átjárható-
ságának vizsgálata, esetleges
dugulások és szűkületek elhárí-
tása, a kémények műszaki álla-
potának vizsgálata, valamint az
égéstermékek esetleges vissza-
áramlásának kiszűrése. A tisztí-
tás szükségességéről a kémény-
seprő a helyszínen dönt. Manap-
ság egyre többen térnek át a fa-
tüzelésre, aminél a tűzveszély
fokozottabb. Ha vizes fával tü-
zelünk, akkor a kéményben
olyan káros lerakódások kelet-
keznek, melyek a kéményben
később öngyulladást okozhat-
nak, és kéménytűz keletkezik.
Nem véletlen tehát, hogy szilárd
vagy olajtüzelés esetén gyakrab-
ban, félévente esedékes a ké-
ményseprő látogatása, gáztüze-
lésnél pedig évente egy alka-
lommal ellenőrzik a szakembe-
rek a kéményeket. A Caminus
Tüzeléstechnikai Kft. munkatár-
sai előre meghatározott ütem-
terv szerint dolgoznak, a Paksra
vonatkozó a www.paks.hu hon-
lapon megtalálható. Bővebb in-
formációt délelőttönként a cég
Kishegyi út 10/A alatti irodájá-
ban vagy a 75/310-845-ös tele-
fonszámon lehet kérni. -kgy-

Nemcsak 
szerencsét hoznak
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Harminc- és negyvenöt ezer fő
közé teszik az 1944-45-ös délvi-
déki megtorlások magyar áldo-
zatainak a számát. Ez a tény
nemzetközileg sokkal kevésbé
ismert, mint a megtorlás előz-
ményeként is megjelölhető újvi-
déki vérengzés. A véres esemé-
nyekről és a történelem e homá-
lyos foltjáról készülő könyve
kapcsán tartott előadást Gutai
István február 9-én a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége meg-
hívására a Csengey Dénes Kul-
turális Központ könyvtár
olvasótermében Zsablyán szü-
lettem: Menekülés a Bácskából
1944 őszén címmel. 

Bánát, Bácska, Dél-Baranya
és Muraköz településein a
szerb partizánok magyarok el-

len szervezett, pártközpontból
irányított népirtásának körül-
ményeivel személyes vissza-
emlékezések nyomán foglalko-
zik készülő könyvében Gutai
István. A szerző elmondta, sa-
ját kutatásai és délvidéki hely-
történészek tapasztalatai is azt
igazolták, máig keveset tudnak
Magyarországon az 1944-45-
ös események körülményeiről.
A szerző szülőfalujában talált
négy olyan családot, amelynek
tagjai részesei voltak a
tragédiának, illetve ez elől el-
menekülve maradhattak élet-
ben. Az egyik menekülő saját
keresztanyja, a másik gyer-

mekkori barátja édesanyja volt,
illetve egy osztálytársa szülei
és unokabátyja felesége. El-
árulta, rokonai, ismerősei ré-
gen soha nem meséltek a tör-
téntekről, de ennyi év elteltével
szóra tudta bírni őket, bár any-
nyira későn, hogy egyik adat-
közlője azóta elhunyt. Gutai
István hozzátette, készülő
tanulmánya még nem nyerte el
végleges formáját, ugyanis
amellett, hogy további vissza-
emlékezésekkel szeretné bőví-
teni szerzeményét, személye-
sen akar ellátogatni az érintett
helyszínekre, településekre. 

-md-

Bár szülői gyökerek nem kötötték az építé-
szethez, mégis felzárkózott az egyetemen
azokhoz, akik már magukkal hozták a szak-
ma szellemiségét, kultúráját. Ez annak tud-
ható be, hogy kisvárosi születése ellenére
nem volt olyan, amit ki ne próbálhatott, ma-
gába ne szívhatott volna Pakson, állítja Volf
Klaudia, a Tehetséges Paksi Fiatalokért Ala-
pítvány egykori díjazottja.

Tősgyökeres paksi révén itt nevelkedett és
itt is járt iskolába, majd a Vak Bottyán Gim-
názium elvégzése után jelentkezett a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Ka-
rára. Mint mondta, nem kétéves korában,
legózás közben dőlt el, hogy mi lesz belőle,
a felvételi előtt egy évvel döntött a pálya
mellett. A hezitálás oka tulajdonképpen az,
ami későbbi segítője lett, mégpedig a szerte-
ágazó érdeklődése. – A zenélés, a versmon-
dás, a természetjárás, táborok, tájfutás
mind-mind újabb kalandokat, barátságokat,
így kapukat adtak – mondta Klaudia. Már
gyermekként a közösségi élet állandó sze-
replője, vers- és prózamondó versenyek,
rajzversenyek sikeres résztvevője volt, leg-
nagyobb szenvedélye máig mégis a zene.
Általános iskolás korától komolyan gitáro-
zott, egy zeneiskolák közötti versenyen pél-
dául a dél-dunántúli régióból egyedüliként
jutott be az országos döntőbe. – Középisko-
lában már egy gitárkvartettben való közös
zenélés és a tájfutás jelentette az igazi kikap-
csolódást – árulta el. Bár a művészetek irán-
ti érdeklődése és fogékonysága korán meg-

mutatkozott, a reáltudományok világa sem
állt távol tőle, és az építészet tűnt olyan
komplex területnek, ahol az esztétika és a
mérnöki munka valamilyen harmóniát al-
kot. Ugyan kezdetben széles érdeklődési
köre nehezítette a továbbtanulással kapcsola-
tos döntést, elárulta: ez később csak a javára
vált. – A tervezést és a viszonyok érzékelését
is megkönnyíti, hogy zenélni tanultam, vala-
mint az is, hogy sokat voltam alkotóközös-
ségben. Hálás vagyok azért, hogy ennyi
mindent csinálhattam ebben a városban –
mondta Klaudia. Miután 2007-ben lediplo-
mázott, Budapesten helyezkedett el, mellet-

te egy évig tanított az egyetem Középület-
tervezési Tanszékén. Elárulta, a pezsgő szel-
lemi élet ellenére szíve három év után haza-
húzta, jelenleg városfejlesztéssel foglalko-
zik a paksi önkormányzatnál. – Bár más lép-
tékben, egy kis településen ugyanolyan szé-
pen lehet dolgozni, hiszen az ember a kö-
zösséget szolgálva és abban részt vállalva
bárhol láthatja a munka eredményét. Paks
jómódú város, az emberek hozzáállása is
igényességet feltételez, és ezzel könnyen le-
het azonosulni – tette hozzá a tehetséges
paksi fiatal. Bár megfogadta, hogy szabad-
idejében nem fog építészettel foglalkozni,
ez legutóbb sem sikerült, ugyanis felkérést
kapott a bonyhádi kórház kertjében készülő
kápolna tervezésére, melyet szívesen elvál-
lalt, noha a kezdeményezés karitatív munka.
– Sok örömet okoz jó ügyön, jó csapattal
dolgozni – mondta Klaudia, aki mindennapi
feladatai mellett szívügyének érzi az épített
környezeti nevelés fejlesztését is.  Elárulta,
felnőtt fejjel jött rá, milyen fontos is az em-
ber életében az elismerés. A paksi téglagyár
funkcióinak újragondolásával az egyetemen
diplomatervét Diplomadíjjal értékelték,
amit évente csupán öt tehetségnek ítél oda
az építészkamara. Az ilyen elismerés tartást
ad, hiszen egy életre méltónak kell lenni
hozzá, szögezte le. A tudás, illetve eredmé-
nyek elismerése – a Tehetséges Paksi Fiata-
lokért Alapítvány egykori díja – ennek a fo-
lyamatnak az első lépése volt, ami mindig
többre sarkallta. Matus Dóra

Díjaztuk őket

Szívbéli döntés Pakson lakni, alkotni

Fájó emlékekről meséltek
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Üdvözlet Paksról!

Gyerekkorunkból ismerjük a
szikrázó havas teleket, a szánkó-
zás, korcsolyázás boldogságát, a
pompás csúszásokat, a hatalmas
eséseket, a forró tea, ne adj isten
a forralt bor lélekmelegítő, fű-
szeres ízét, s gyermekeink, uno-
káink nagy örömére, most ismét
részünk lehet benne. 

A korcsolyázás tudománya az
emberek számára évezredek óta
ismert tevékenység, az északi,
skandináv népek hiedelmei sze-
rint, mint minden fontos dolog,
ez is az istenek adománya. 

Régészeti leletek bizonyítják,
hogy a korcsolyát már a korai
kőkor embere is használta a jég-
gel borított vidékeken a gyors és
biztonságos közlekedésre. Szá-
mos csontból készített példányát
ismerjük, néhány éve a Városi
Múzeum egyik ideiglenes kiállí-
tásán is láthattunk egyet. Erede-
tileg nem is rögzítették a talpuk-
hoz, csak a rénszarvas vagy a ló
csontjának érdes felületére rááll-
va csúsztak rajta, később lyukat
fúrva rá, bőrszíjakkal kötözték a
lábukhoz. Eleinte csak az egyik
lábukra erősítették a korcsolyát,
a másikkal lökték magukat, és a
lendületvételt gyakran botokkal
is segítették. A XIV. századtól
már használták a fából készült,
vas élű korcsolyát, s a középkor-
ban Hollandia volt az első or-
szág, ahol nemcsak a téli közle-
kedésre szolgált, hanem mint a
szórakozás, a sportolás egyik le-
hetőségeként ismerték és alkal-
mazták. Feljegyzések is beszá-
moltak arról, hogy itt telente
gyakran rendeztek korcsolya-
versenyeket, játékos vetélkedő-
ket, amelyek közül a legnépsze-
rűbb a „kolven” nevű volt, amit
két, egymással szemben álló
csoport játszott, a játékosok – a
jégkorong egyik lehetséges ősi
változataként – a hajlított botok-
kal egy labdát kergettek.

Magyarországon egyesületi
formában 1861-től Budapesten,
a Városligeti-tó jegén alakult
meg az első korcsolyaegylet,

mely hamarosan roppant nép-
szerű lett, s nyomában ország-
szerte alakultak korcsolyázó
egyesületek, szervezésükben
rendszeresen tartottak gyorsasá-
gi és mozgásművészeti (ma mű-
korcsolyának neveznénk) verse-
nyeket is. Az 1870-es évektől a
hölgyek számára is társadalmi-
lag elfogadott szórakozás és
sportág is lett, ami a szabad le-
vegőn való tartózkodás mellett
lehetőséget biztosított a merev
viselkedési szabályoktól való el-
térésre, a természetesebb visel-
kedésre. A korcsolyatudásban
elmaradó idősebb gardedámok

felügyeletétől egyszerűbb volt
szabadulni, a jégen való mozgás
számos lehetőséget nyújtott az
ismerkedésre, flörtökre, a spor-
tos toalettek bemutatására (rövi-
debb szoknyákkal!). Korabeli
fővárosi pletykák szerint a jég-
pálya évi 40-50 párt boronált
össze, tehát minden előfeltétel
adott volt, hogy jelentős sport-
ággá váljék.

A korcsolyázást a magyar köz-
oktatás is hamar felfedezte mint
a téli sportok egyik legegysze-
rűbb, legolcsóbb és könnyen
népszerűsíthető lehetőségét, és
1893-ban Gróf Csáky Albin
közoktatási miniszter elrendelte,
hogy az iskolák gondoskodja-
nak a tanulók számára jégpályá-
ról, s az ifjúságot minden lehet-

séges módon serkentsék a kor-
csolyázásra. 

Pakson ekkor már működött a
Paksi Korcsolya Egylet, amit
Zavaros Gyula orvos és Hagy-
mássy Károly közjegyző kezde-
ményezésére 1891-ben alapítot-
tak meg. Az egyesület tagjai az
imsósi erdő mentén, a Duna
holtágában alakították ki a gon-
dosan karbantartott jégpályát,
ami a korabeli megyei újság
szerint a gyerekek számára in-
gyenesen volt használható. Pak-
son is ez volt az első egyesület,
ami a nők számára is biztosítot-
ta a sportolás lehetőségét.

Egyébként pedig, ha az időjá-
rás megfelelő volt, telente az is-
kolák udvarát körbekerítették,
és rendszeresen locsolták, s a
korcsolyapálya készítésének ez
a szokása évtizedekig nem ment
ki a divatból. Az én gyerekko-
romban is ez a két lehetőség volt
adott: az iskolák alkalmi jégpá-
lyái és a sekély vizű, hamar be-
fagyó Telelő jege. Ez a lehető-
ség bővült ki a nyolcvanas évek-
re, amikor a város vezetése az
ún. Kresz-park focipályáján
szintén sáncolással és kézi öntö-
zéssel alakított ki jégpályát,
amihez melegedőül a hajdani
Csikai-ház szolgált (jelenleg a
cigány kisebbségi önkormány-
zat közösségi háza), aztán volt
tél, amikor a Templom téri

sportudvaron létesítettek kor-
csolyapályát. Ezt egészítette ki a
Biritói tógazdaság hatalmas, be-
fagyott vízfelületeivel. (A Du-
na-szabályozás és a kőhányások
miatt a Telelő ekkorra már ki-
száradt.) A játszótéri, kis alapte-
rületű pályán az általános isko-
láskorú gyerekek testnevelő ta-
náraik segítségével tanulhattak
meg korcsolyázni, a középisko-
lás korosztály és a fiatal felnőt-
tek számára pályaként inkább a
halastavak hatalmas, befagyott
víztükre szolgált, melyen alkal-
mi vagy baráti csapatok izgal-
mas hokicsatái zajlottak jó pár
éven át, amíg a tavak vize el
nem apadt.

Mindez ma már a múlt. 

Remélem és kívánom, hogy a
XXI. század paksi ifjúságának a
korszerű Gesztenyés úti műjég-
pálya biztosítja az okos szórako-
zás, testmozgás minden örömét,
amire az én generációm tagjai
korcsolyázás címén visszaemlé-
keznek.

Forrás: Dr. Németh Imre-So-
mogyi György–dr. Koch József:
Paks nagyközség monográfiája.
Paks, 1976. 283. o; TDKE – A
korcsolyázás rövid története.
http://www.tdke.hu/main/news-
2309.html. letöltés: 2012.02.06.

A képeslapot 1929-ben készí-
tette Tumpek Mihály paksi
fényképészmester, aki korcso-
lyázó családtagjait és barátait
örökítette meg a felvételen.

Kernné Magda Irén

Korcsolyapálya a Telelőben
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Jó napot, mi újság?

Hatalmas adag nyitottság,
erős művészi és pedagógusi
véna, összerázva, nem kever-
ve, megízesítve a régi érté-
kekbe vetett hittel és egy csi-
petnyi szigorral, mindenáron
akarástól mentesen. Ez a
béhá-koktél, azaz Bodrog-
halmi László maga, aki – ko-
molyra fordítva a szót –
olyan, mint egy fa. Van tar-
tást adó gyökere és törzse és
sokfelé ágazó, mindig új haj-
tásokat hozó lombja.

Sátoraljaújhelyen született, ott
járt általános, majd középisko-
lába. Amikor elérkezett a pá-
lyaválasztás ideje, enyhén
szólva tanácstalan volt, így
szülei a helyi választékból a
mezőgazdasági szakközépis-
kolát ajánlották figyelmébe,
mondván, legalább sokat lesz a
jó levegőn. Hallgatott rájuk,
ment és nagyon megszerette.
Ráadásul tényleg sokat voltak
a friss levegőn, mivel kertész-
kedés címszó alatt tekintélyes
mennyiségben végeztek kétke-
zi munkát, mesélte első tizen-
nyolc évéről, a tőle megszokott
módon kis humorbombákkal
fűszerezve Bodroghalmi Lász-
ló. A középiskola után már
adott volt az irány, Kecskemét-
re ment, ahol kertész-üzem-
mérnöknek tanult. Lediplomá-
zott, állás azonban nem volt.
Család viszont igen! A főisko-
lán ismerte meg ugyanis oldal-
bordáját, Őzse Gabriellát, és
mire végzett, megérkezett sze-
relmük gyümölcse is, egy fiú-
gyermek. Éppen keresték ők
hárman, hogy hol rakhatnának
együtt fészket, amikor László
minden szempontból kedvező
állásajánlatot kapott Pakson.
Nem volt min gondolkodni,
meg kellett próbálni. Sikerült,
letelepedtek és László attól
fogva nevelőtanár az Energeti-
kai Szakközépiskola kollégiu-
mában. Időközben megjelent
egy új szabályozás, ami szak-

irányú végzettséghez kötötte a
munkáját, így visszaült az is-
kolapadba, és elvégezte a pe-
dagógia-gyermekvédelem sza-
kot Szegeden. 

Sok kollégájához hasonlóan
azt tapasztalja, hogy egyre ne-
hezebben kezelhetőek a fiata-
lok, de úgy véli, hogy alapve-
tően nem a gyerekek, hanem a
világ, az értékrend változott
meg. László a régi értékekben
hisz, amelyeket gyermekeik-
nek, merthogy később még egy
fiuk született, át tudott adni.
Ezen munkálkodik diákjai ese-
tében is, akikkel aránylag 
könnyen megtalálja a hangot,
pedig nem bratyizik velük, sőt
inkább a szigorú jelző illik rá.
Azt mondja, hogy ez a fajta
kapcsolatteremtő képessége ta-
lán annak köszönhető, hogy
bár az évei száma a negyvenöt-
höz közelít, a lelkében meg
tudta őrizni a fiatalságát.
Ahogy fogalmaz, ez olyan,
mint a számítógépen a frissítés
gomb, csak meg kell nyomni
és működik. László arra ösz-
tönzi a gyerekeket, hogy a
szellemi, lelki és erkölcsi gya-

rapodásukat elősegítő dolgok-
ban azt keressék, hogy mi ben-
ne a jó, az érdekes számukra,
és ne az motoszkáljon a fejük-
ben, hogy „de fáradt vagyok,
miért kell ezt csinálnom, hol
érdekel ez engem” – legyenek
ezen a téren nyitottak, érdeklő-
dőek és kísérletező kedvűek.

Ebben, mondhatni, magából
indul ki, ugyanis ő éppen ilyen
ember. A zene például már
gyerekkorában vonzotta, és
mivel volt igénye arra, hogy
ebben fejezze ki gondolatait,
érzéseit, autodidakta módon
megtanult gitározni, amivel
párhuzamosan zenét is szer-
zett. A mai napig pengeti a hú-
rokat, legjobb barátjával alkot-
ják a D-műszak nevű formáci-
ót. Nem a hangszeres zene az
egyetlen terület, ahol jól érzi
magát. Tagja a Paksi Városi
Vegyeskarnak, és amit talán
kevesebben tudnak róla: rajzol
is, többnyire számítógépes gra-
fikákat, illetve versek is el-
hagyják a tollát olykor. Aztán
ott van a humor, amiben nem
ismer tréfát. Mint mondja, a
humorhoz olyan egyetemes

gondolkodásra van szükség,
ami minden emberben egyfor-
mán megvan. Ha ez stimmel,
hat a dolog, ha nem, akkor el-
marad a nevetés. A hatást mos-
tanság a Sosem Ugyanaz
Comedy Klub tagjaként várja a
társaság estjein. Még tovább
folytatva a sort, vitorlázik, sze-
ret röplabdázni, pingpongozni,
kerékpározni, túrázni és rend-
szeresen kocog. 

Egyébként pedig filozofikus
alkat, akinek a zene, a vers, a
rajz, a humor olyan, mint más-
nak a beszéd, ezeken a nyelve-
ken gondolkodik, teszi fel kér-
déseit, és keresi a válaszokat.
Gyakorta elmélkedik azon, mi-
re vezethet, hogy az ember
mindenek fölé helyezte magát.
Van, aki azt mondja, hogy
mindent elérhetek, megtehe-
tek, amit igazán akarok, csak
az a kérdés, hogy tényleg meg
kell-e tenni tűzön-vízen át.
Uralkodik az emberiség a boly-
gón, nem jó pásztor módjára
bánik javaival, aminek nem
lesz jó vége. Ilyennek látja az
emberiség jelenét és jövőjét
László, de vajon mi a helyzet a
sajátjával? Nincsen vele gond-
ja! A jelenével elégedett, örül a
családjának, büszke a fiaira,
akik közül az idősebb ötödéves
gyógyszerészhallgató, a kiseb-
bik pedig most nyolcadikos.
Mindkettejük életében jelen
van a zene, főként az ifjabb
esetében, aki zongorázik és a
zeneszerzésben is otthonosan
mozog. Ami László jövőjét il-
leti, szintén nem aggódik. Nin-
csenek nagy ambíciói, nem
akarnok típus, elfogadja, amit
az élet kimér rá, a jónak örül, a
rosszra pedig úgy tekint, hogy
abból is lehet tanulni valamit.
Azért vannak még a tarsolyá-
ban vágyott, de ki nem próbált
dolgok, úgyhogy ha véletlenül
mondjuk siklóernyőzni vagy
sárkányrepülőzni látják, ne le-
pődjenek meg!

Kohl Gyöngyi

Derűs filozófia és filozofikus derű
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Sport

Nem volt eseménytelen a két-
hetes bajnoki szünet az
Atomerőmű SE férfi kosár-
labdacsapatánál. A Kecske-
méten elszenvedett 64-56-os
vereség után leváltották
posztjáról Völgyi Péter veze-
tőedzőt. Gyors keresés követ-
kezett, és a klub történetében
először az európai kosárlabda
fellegvárából, Spanyolor-
szágból szerződtetett vezető-
edzőt az egyesület. A szibéri-
ai hideg és a sok hó miatt ka-
landos körülmények között
érkezett Paksra Enrique
Gutierrez Garcia, első edzését

február 7-én vezette. A Kör-
mend elleni rangadóra DVD-k
alapján készült, a keretből nél-
külöznie kellett a vádli-
sérüléssel bajlódó Kámán Ta-
mást. A rossz idő ellenére kö-
zel negyvenen jöttek el Vas
megyéből a mérkőzésre, és a
hazai közönség is nagyobb
számban jelent meg az idén
megszokottnál. Már a mérkő-
zés elején látszott, hogy sok-
kal harapósabb és agilisabb a
társaság, keményen védekez-
tek, nem engedték játszani a
vendégeket. Aki pályára lé-
pett az ASE csapatából, oda-
tette magát, csírájában elfojt-
va a vendégek felzárkózási
kísérleteit. A Körmend kínló-
dott, Lorenzo Williamsék pe-
dig az alapszakasz eddigi
egyik legjobb meccsét ját-
szották. A vége fölényes győ-
zelem lett, a mutatott játék
pedig reményt adhat a jó foly-
tatáshoz. 

ASE–Fortress Körmend 85:64.
Sorsoltak a Magyar Kupá-

ban, a legjobb négy közé a
Falco KC-n keresztül vezet az
út. Az első mérkőzést  lapzár-
tánk után, február 15-én a
Gesztenyés úton, a visszavá-
gót február 22-én Szombathe-
lyen játsszák.

Kovács József

Edzőváltás után Körmend-verés

Enrique Gutierrez Garcia:
49 éves, az 1992-93-as szezon-
ban a cádizi UDEA de
Algecirasban mutatkozott be
mint vezetőedző. Az elmúlt
húsz évben dolgozott segéd-

edzőként, vezetőedzőként.
2001 és 2008 között a Granada
és a Sevilla ACB ligás csapata-
inál volt sportigazgató. 
– A játékot csak amatőr szin-
ten űztem, nem voltam profi
kosárlabdázó. Szakmai pálya-
futásom során gyakorlatilag
mindent csináltam: dolgoztam
nőkkel és férfiakkal, csak já-
tékvezető nem voltam. Elő-
ször vállaltam munkát kül-
földön, ami nagy kihívást je-
lent. Spanyolországot is sújtja
a gazdasági válság, sajnos
egyre kevesebb jut a kosárlab-
dára, és egyre nehezebb mun-
kát találni, ezért egyre többen

mennek a kollégáim közül
külföldre. Tudom, hogy nem
lesz könnyű idegen ország-
ban, idegen nyelven boldogul-
ni, meg kell szoknom. Az ele-
jén biztos kicsit nehéz lesz, az
angoltudásom nem tökéletes,
de a kosárlabda nyelve min-
denhol ugyanaz. Szeretnék a
kihívásoknak, a klub elvárása-
inak megfelelni, a legjobb
négy közé vezetni a csapatot a
bajnokságban. Tudom, hogy
fel kell ráznom a társaságot,
mert a mostani helyezés nem
elfogadható – mondta el az
ASE győzelemmel bemutat-
kozó vezetőedzője.

Tóth János szakosztályelnök: Zsol-
dos Andrást kerestem meg először, és
szerettem volna visszahozni, mivel na-
gyon jó szakembernek tartom. Élő
szerződése miatt nem vállalta, ekkor
kezdtem más irányba indulni. Most
egyrészt kényszerhelyzetbe is kerül-
tünk, mert nincs szabad magyar edző a
piacon, vagy csak olyanok, akik több
helyen is megfordultak. Azt lehet mon-
dani: a magyar edzők körbejárták a ma-
gyar csapatokat. Konzultáltam szakem-
berekkel, akiknek van rálátásuk és érte-
nek a spanyol bajnoksághoz. Egy edző
esete más, mint egy játékosé. Egy irá-
nyítót videón meg lehet nézni, hogy
mit tud, az edző esetében bízni kell a

menedzserben is. Enrique Gutierrez
Garcia neve már nyáron is felmerült, de
akkor még nem született meg az az el-
határozás, hogy külföldi edzőt hívjunk,
különösen úgy, hogy Magyarországon
ismeretlen. Az edzőváltással két dolgot
lehet elérni: vagy bukás, vagy a játéko-
sok motiváltabbak lesznek. Én itt ki-
sebb csodára várok, úgy érzem, a csa-
patban benne van a jó eredmény, a játé-
kosok személyes adottságai megvan-
nak, és az új edző eléri, hogy előrébb
tudjunk lépni. Nyilván az edző is úgy
jön ide, hogy anyagilag jól járjon, de a
tévhitek eloszlatása végett ki kell, hogy
jelentsem, hogy a spanyolok semmivel
sem kérnek többet, mint a magyar

edzők. Spanyolországban sem fényes a
gazdasági helyzet, tele vannak jó szak-
emberekkel, és nem csak a futballban,
a kézilabdában, hanem a kosárlabdában
is a világ élvonalában vannak. A csúcs-
csapatoknál még meg tudják fizetni az
edzőket, de vannak olyan jó szakembe-
rek, akik már nem találnak munkát.
Enrique Gutierrez Garcia szerződése
február 7-től április 22-ig tart, akkor
lesz vége a rájátszás első körének. Ter-
mészetesen, ha bejutunk a legjobb
négybe, akkor hosszabbítunk. A tár-
gyalás során megértette, hogy itt akkor
tud igazán nagyot alakítani, ha kisebb
csodát visz végbe. 
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Kevesebb mint hat hónap, és
2012. július 27-én kezdetét ve-
szi Londonban a XXX. Nyári
Olimpia. A jubileumi sportese-
ményen 205 ország 10500 spor-

tolója 32 sportág 302 verseny-
számában méri össze erejét. Az
eredmények alapján négy paksi
sportoló is tagja lehet a magyar
küldöttségnek. A hátralévő pár

hónap dönti majd el, ki lesz kö-
zülük, aki pályafutása során az
első vagy már a harmadik alka-
lommal harcolhat az érmekért,
helyezésekért. Előző számunk-

ban a cselgáncsozó Bor Barna
és a kajakos Boros Gergely esé-
lyeit latolgattuk. Most a másik
két esélyes, a 81 kg-os súlycso-
portban versenyző cselgáncso-
zó Csoknyai László és a kenus
Kozmann György következik.

Kovács József

Irány az olimpia!

– Még nem sikerült bebiztosí-
tanod a londoni indulást, mi
most a helyzet? 

– A 23. helyen állok jelenleg,
a legnagyobb riválisom egy
ausztrál, aki 16 ponttal vezet
előttem, mögöttem pedig egy
fehérorosz és egy portugál srác
következik. A hátralévő verse-
nyeken érmet kell szereznem,
de a legjobb az lenne, ha dön-
tőzhetnék. 

– Hol kell még tatamira lépni?
– Most már csak európai ver-

senyek vannak vissza, ahol
szinte az összes rivális ott van.
Düsseldorfban Grand Prix, az-
tán Prágában világkupa. Az áp-
rilisi cseljabinszki Eb-n már
nem szeretnék rajthoz állni,
Prága után jó lenne azt monda-
ni, hogy Londonban vagyok. 

– A párizsi Grand Slam torna
előtt csődölt be a Malév, hogy
sikerült kijutnotok?

– Budapestről Párizsba köz-
vetlenül csak Malév géppel le-
hetett utazni, így amikor a cső-
döt bejelentették, változtatni
kellett. Laci bácsi (Hangyási
László vezetőedző – a szerk.)
gyorsan elintézte, hogy elre-
püljünk Münchenbe, és onnan
mentünk tovább a francia fővá-
rosba. Haza még érdekesebb

volt, először Varsóba repül-
tünk, és onnan jöttünk három
óra várakozás után Budapestre.
Düsseldorfba egyenesen me-
gyünk Lufthansával, Prága kö-
zel van, oda autóval utazunk.

– Bor Barna súlycsoportjá-
ban van egy kiemelkedő tudású
versenyző, Teddy Riner. Nála-
tok, a 81 kg-ban mi a helyzet? 

– Sokkal kiegyensúlyozot-
tabb a mezőny, mint a +100
kg-ban. Van egy koreai srác,
aki megy és jól teljesít, de any-
nyira nem nő a mezőny fölé,
mint Teddy, egypárszor azért
már elverték.

– Milyen erőben vagy, nem
görcsölsz a nagy téttől?

– Teljesen felkészült vagyok
és jól érzem magam. Mindent
megcsinálok, amit kell, és ha
tudnám, hogy mi kell még, azt
is elvégezném. Próbálok min-
dig a következő versenyre
koncentrálni, arra, hogy ösz-
szejöjjön. Próbálom kizárni a
gondolataimból, hogy ennyire
szoros a vége, és jönnek rám.
Előrenézek!

Hangyási László, Csoknyai
László edzője: Lacinak dzsú-
dózni kell, minden megszerzett
ötödik hely vagy érem segít.
Fizikailag és mentálisan is jó,
csakúgy, mint az edzésmunká-
ja. Remélem, felnő a feladat-
hoz, ami nem agyonnyomni,
hanem motiválni fogja. Bízom
benne, hogy sikerül.

OBERWARTBAN Csoknyai László a
német Wieczerzak, a grúz
Csrikisvili és az orosz
Szemjonov legyőzése után a
negyeddöntőben a kanadai
Valois-Fortier ellen hosszabbí-
tásban egy jukóval kikapott. A
vigaszágon egy vazarival ma-
radt alul a koreai Honggal
szemben, így a hetedik helyen
végzett.                         -joko-

– Jelenleg hol és kikkel ké-
szülsz?

– Malajziában, Kuala Lum-
purban vagyok egy hónapot,
vegyes csapattal. Ebben a
csapatban vannak azok a ke-
nusok, akik közül kiválaszt-
ják azt a párost, amelyik re-
mélhetőleg megszerzi a pót-
kvalifikáción az indulás jo-
gát. Ez nagyjából 15 kenust
jelent.

– Megvan már a lehetséges
párod C-2 1000-ben?

– Két kiszemelt „áldoza-
tom” van. Az első számú egy
győri kenus, Nagy Péter, a
másik egy pesti srác, Németh
Szabolcs. Tavaly a vb után
mindegyikkel próbáltam, jó
volt. Itt Malajziában a felké-
szülés végén már próbálni fo-
gunk, szeretnék úgy haza-
menni innen, hogy van pá-
rom.

– Itthon mekkora a konku-
rencia ebben a számban? 

– Nagy, de ha az itthoni kiju-
tás gondot okoz, akkor bajok
lesznek a nemzetközi mezőny-
ben. Ha egy magyar páros itt-
hon kiugrik a mezőnyből, az
kint is labdába tud rúgni. Ezt
szeretném. A pótkvalifikáció
május 15-én lesz Poznanban.

– Mi a további programod a
kvalifikáció végéig? 

– Amikor innen hazatérek,
néhány napot otthon töltök,
majd három hétre Törökor-
szágba megyünk a párral.
Onnan ismét haza egészen a
május 5-i, szegedi válogató-
ig, ahol eldől, hogy ki megy a
párosok közül Poznanba.

– Ha esetleg nem sikerül 
C-2 1000-en kiharcolni az in-
dulást, van-e másik opció az
olimpiai részvételért?

– Van. Nem B-terv, hanem
a másik A. Egyesben meg
kell nyernem a két válogatót
nyáron.

Bedecs Ferenc, az ASE ka-
jak-kenu szakosztályának ve-
zetőedzője: Gyuri célja a C-2
1000 m-es szám, az ország-
nak még nincs meg a kvótája
ezen a távon. Nagyjából 3-4
olyan ellenfél van, aki még
reálisan pályázhat erre a
helyre, de Gyuri már elmond-
ta, hogy aki ezt nem tudja
megszerezni, annak nincs is
ott a helye. Amennyiben ez
nem jön össze, akkor meg-
próbálja a C-1 1000 m-t. Úgy
érzem minden megnyilvánu-
lásából és a hozzáállásából,
hogy az utolsó nagy dobásra
készül.                            -kj-
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Csoknyai László 
(1987)

cselgáncsozó
81 kg

2011-ben magyar bajnok

Kozmann György (1978)
kenus

5x világbajnok, 4x Európa-
bajnok, 2x olimpiai bronzér-

mes (2004, 2008)

Építész vállalja
lakóházak 
tervezését

rövid határidővel
20/429-3990
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Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Böde Dániel, az MVM Paks lab-
darúgó csapatának játékosa az
ukrán Zorja Luganszk vendég-
szeretetét élvezte január végén

Törökországban. A paksi futbal-
listát egy hétig tesztelte a szom-
széd ország élvonalbeli együtte-
se. – Csak pozitív élménnyel, ta-
pasztalattal gazdagodtam. Meg-
ismerkedhettem egy másik or-
szág labdarúgó-kultúrájával, az
angol nyelvet is használhattam,
és ha legközelebb lesz lehetőség,
már bátrabban vághatok a ka-
landba. Két edzőmeccsen táma-
dóként léptem pályára, egy len-
gyel és grúz egylet ellen. A mér-
kőzéseken egy félidőt kaptam,
számos lehetőségem volt, de saj-
nos nem sikerült a kapuba talál-

nom. A társaim mindenesetre
végig biztattak és dicsérték telje-
sítményemet. Bár szerződést
nem kínáltak, jó szájízzel vál-
tunk el menedzseremmel az uk-
rán csapattól – fogalmazott a
zöld-fehérek játékosa. – Kül-
földre ebben az átigazolási sze-
zonban biztosan nem megyek –
tette hozzá a futballista, aki arra
a kérdésünkre, hogy Magyaror-
szágon belül vált-e klubot, kitérő
választ adott. 

Hír az MVM Paks háza tájáról,
hogy új legény érkezett a Fehér-
vári útra. Eppel Márton,  a Hol-

landiából, a Nijmegentől vissza-
térő fiatal játékos, aki korábban
az MTK csapatában futballozott,
két és fél évre szóló szerződést
szignált. A korábban támadó
poszton szereplő U21-es váloga-
tottra nálunk mint védőre számí-
tanak. A paksi gárda jelenleg a
törökországi Belekben készül a
tavaszi sorozatra. Lapzártánkig
két mérkőzést játszott Kis Ká-
roly gárdája, a román ellenfelek
elleni mérleg egy győzelem és
egy vereség. A társaság február
18-án érkezik Paksra.

Faller Gábor

Böde még nem megy külföldre

2006 óta minden év februárjában
megrendezi a PSE Tenisz Szak-
osztálya a Zöld Ferenc-emlék-
versenyt, így tisztelegve egykori
társuk előtt, aki alapítója volt
Pakson a tenisznek. A hétvégén
14 páros két csoportban küzdött
egymással. A mezőnyben a ré-
gió településeiről is jöttek, így
Madocsáról, Dunaszentgyörgy-
ről, Faddról, Szekszárdról és
Simontornyáról. 

– Nemcsak versenyeznek a vi-
déki játékosok, hanem hét köz-
ben gyakorolnak is, ugyanis ők
bérlettel rendelkeznek. A tornák-
ra nem egyedül jönnek, hanem
barátaikkal, ismerőseikkel, így
lassan régiós rendezvénnyé növi
ki magát ez a megmérettetés –
fogalmazott Horváth István, a
PSE Tenisz Szakosztályának el-
nöke. A párosok közt több csalá-
di duó is indult. Az A csoportban
az OB II-es férfi felnőtt csapat
kapitánya, Barta Attila lányával,
Barta Kittivel nevezett. A nyitó-

mérkőzés győzelme után fájó
vereség következett, de később
sikerült kijavítani a csorbát. 

– Igyekszem minden gyakorlá-
si lehetőséget megragadni, ezért
vagyok ma is itt. A 18 éves gyer-
mekemmel indulok, így ki-
egyenlítettek a találkozók. Rész-
vételem elsősorban Zöld Ferenc-
nek szól, akivel először az OB
III-ban játszottam egy csapat-
ban. Egy vesztes páros mérkőzés
kimenetelét sikerült megfordíta-
nunk, aminek a révén később az
együttes is győzött. Számomra
ez örök emlék marad – fogalma-
zott a sportoló. Az A osztályt vé-
gül a Bujdos Ferenc–ifjabb Buj-
dos Ferenc kettős nyerte, a Gu-
lyás Zoltán–Klopcsik Ferenc és
a Barta Attila–Barta Kitti duó
előtt. A B csoportban a Krizák
János–Péri István páros győzött,
megelőzve a dr. Serdült
Tibor–Serdült József és a Hor-
váth István–Guszt István egysé-
get.                                     efgé

Zöld Ferenc-
emlékverseny

Magas keresettel
munkatársakat 
keresek, nem 

ügynöki munkára.
Fix+jutalékért. 

30/520-4512

Impozáns környezetben, két pá-
lyán, körmérkőzéses rendszer-
ben vívtak csatát egymással az
ötödik korcsoportos lány röplab-
da diákolimpia megyei döntőjé-
be nevezett csapatok. A házigaz-
da ESZI mellett a Vak Bottyán
Gimnázium és a Balogh Antal
Katolikus Iskola és Gimnázium,
valamint a szekszárdi Csapó Dá-
niel Szakközépiskola és a tolnai
Sztárai Mihály Gimnázium
együttesei versengtek. Az esély-
latolgatáskor Poór József, a di-
áksport bizottság elnöke el-
mondta, az előképzettség sokat
számít. 

– Aki a sportág alapjait már ál-
talános iskolában elsajátította és

versenyeken is járt, nagyobb ru-
tinnal rendelkezik, mint társai.
Az úgymond kiegészítő embe-
rek bennük bíznak, rájuk játsza-
nak, így tőlük várják a pontokat
és a csodát – fogalmazott Poór
József. A győztes végül a Vak
Bottyán Gimnázium alakulata
lett, amely négy győzelemmel,
tehát veretlenül jutott az orszá-
gos elődöntőbe. A további sor-
rend: Balogh Antal Katolikus Is-
kola és Gimnázium, Sztárai Mi-
hály Gimnázium, ESZI és végül
Csapó Dániel Szakközépiskola.
A legközelebbi paksi diákolim-
piai esemény a mezei futás lesz,
amit márciusban rendeznek.      

röné

Röplapda:
elődöntőben a VBG

Sporthírek minden nap:

Paksi Hírnök
online

www.paksihirnok.hu

Fo
tó

: 
M

VM
Pa

ks



2012. február 17. 19 Paksi Hírnök

T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

Régen gyakran előfordult, hogy
a befagyott Dunán át lehetett
sétálni a túlpartra, emlékszik
vissza Szepesi Imre. Ilyenkor
több méter hosszú rudat tartot-
tak a kezükben, mondja, s mu-
tatja is, hogy úgy kell tartani,
mint a kötéltáncosok. Ha be-
szakad a jég, a rúd fennakad, ki
lehet mászni. A Paksi Halásza-
ti Szövetkezet nyugdíjasával
egyetértünk abban, hogy ma-
napság már valószínűleg keve-
seknek elengedhetetlen ennek a
túlélési praktikának az ismere-
te, nem fagy be a Duna. Valójá-
ban nem is hagyják, hamar be-
vetik a jégtörő hajókat, hogy
megakadályozzák az összefüg-
gő jég kialakulását, mert külön-
ben megáll az élet. Egykor ez is
másként volt, mondja Imre bá-
csi. Télen is halásztak, akkor is,
ha félméteres volt a jég a mel-
lékágakban. Készségesen mu-
tatja azt is, hogyan vágtak léke-
ket, milyen eszközöket hasz-
náltak, hogyan húzták a hálót a
jég alá. Akkor persze több hal
is volt. Meg több halász. Sokan
éltek ebből a mesterségből, az ő
családjuk is. A fiatal Szepesi
Imre hamar, tizenkét éves korá-
ban elkezdett dolgozni, 16 éve-
sen már saját jogú tagként a

szövetkezetben. Halászni édes-
apja oldalán kezdett. Majd'
negyven éven át dolgozott,
ahogy mondja: az év 365 napjá-
ból 360-at. Előbb halászként,
majd a bárkán halárusítóként.
Majd’ harminc éven át ő jelen-
tette a vízállást Paksról, még
kitüntetést is kapott érte. 

Azt mondják, nála többet ke-
vesen tudnak a Dunáról, a halá-
szatról Pakson. Ezt Imre bácsi
sem vitatja, véleménye szerint a
halászemberek jobban ismerik a
folyót, mint a hajósok. Tudják,
hol mit rejt a meder, hol vannak

fennakadt rönkök, hajóroncsok,
örvények. A hálókötésnek és
foltozásnak is nagy mestere
volt, mint mondja, annyi hálót
megkötött, hogy átérne a Du-
nán. Szavai szerint a halászat
nehéz és néha kalandos mester-
ség volt. Nehéz, mert amikor
még nem volt motor, úgy evez-
tek és húzták fel magukat akár
Dunaföldvárig. Húzták a hálót,
amiben néha négy-öt, máskor
akár húsz mázsa hal is volt.
Volt olyan éjszaka, hogy négy
vizával találkoztak, egyik-má-
sik fél mázsánál is nagyobb.

Voltak persze veszélyes kalan-
dok is. Egyik, amelyet részlete-
sen el is mesélt, még rögtön pá-
lyafutása elején. 1953. január 1-
jén szegődött el a szövetkezet-
hez. Február 3-án harmadmagá-
val indult halászni Duna-
földvárra. Egy motoros ladikkal
mentek, egy másikat húztak
magukkal vagy kétszáz méter-
nyi hálóval. – Erős északnyuga-
ti szél fújt, tarajos hullámok
voltak. Feil Feri bácsi vezetett,
felmentünk az 1552-es km táb-
láig. Bölcskénél volt egy zá-
tony, ami nem látszott ki a víz-
ből. A ladik ráfutott, elfordul-
tunk, oldalról kaptuk a hullámo-
kat, idézi fel. A második hullám
után már süllyedt is a csónak,
ők pedig esőkabátjukat ledobva
ugrottak a hideg vízbe. A ka-
land szerencsés véget ért, egy-
mást segítve partra jutottak,
még a motort is sikerült meg-
menteni. 

Imre bácsi közel negyven év
után szívprobléma miatt nyug-
díjba ment, de sokáig nem telt
el úgy nap, hogy ne jelent vol-
na meg a Dunán. Manapság
már nem megy le mindennap.
75 éves lesz idén májusban. Ha
a Jóisten is úgy akarja, teszi
hozzá.                     Vida Tünde

Nála többet kevesen tudnak a Dunáról

Február 21-től ismét hozzájut-
hatnak az érdeklődők Kródi Jó-
zsef Volt egyszer egy konzerv-
gyár című könyvéhez. A nagy
érdeklődésre tekintettel a Jám-
bor Pál Társaság kiadásában,
Paks Város Önkormányzatá-
nak támogatásával megjelent a
könyv második kiadása. A ki-

adványt keddtől kereshetik az
érdeklődők, illetve azok, akik
előzetesen jelezték igényüket a
Pákolitz István Városi Könyv-
tárban, illetve a Csengey Dé-
nes Kulturális Központban. Az
előzetes igénylők abban az in-
tézményben vehetik át a köny-
vet, ahol megrendelték azt.

Ismét kapható
a Kródi-könyv Nemes Csaba Film retrospektív

kiállításához kapcsolódóan a
Paksi Képtár fotó- és videópá-
lyázatot hirdet 12-18 éves korú
diákok számára. A pályázók fo-
tósorozaton vagy kisfilmen, illet-
ve mobiltelefonnal készített, ma-
ximum háromperces rövidfilm
formájában mutathatják be kör-
nyezetüket a megszokott, kiüre-
sedett történet elemeinek eltolá-

sával, az alkalmazott filmes és
nem képi eszközök egymásra ha-
tásával. Emellett olyan önálló
videóműveket várnak, amelyek
egy téma új perspektíváját, kriti-
káját, analízisét mutatják meg. A
zsűri elsősorban az ötlet eredeti-
ségét, az üzenet megfogalmazá-
sát, és kevésbé a technikai kivite-
lezést értékeli. A művek leadási
határideje április 16. További
részletek a pályázatról a
www.paksikeptar.hu oldalon ol-
vashatók.

Pályázat
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Erdei állatok, csodalények,
ijesztő teremtmények szállták
meg a paksi jégpályát. Az
évente egyszer tapasztalható
jelenség azonban nem ok az
ijedtségre, ugyanis a kori-
farsang szervezőinek és a hívá-
sukra érkező, jelmezbe bújt
vendégeknek köszönhető. Az
idei rendezvény az előzőekhez
hasonlóan széles körű összefo-
gással valósult meg.

Néhány évvel ezelőtt volt az első
korifarsang Pakson, ami az akko-
riban megnyílt jégpálya népsze-
rűsítésére valósult meg a helyi
médiumok összefogásával. Vida
Tünde még a Paksi Hírnök fő-
szerkesztőjeként álmodta meg a
rendezvényt. Akkor sem mon-
dott le a színes forgatag megren-
dezéséről, miután a lapnak új ve-
zetője lett, és némi kihagyás után
folytatta a munkát karöltve Hahn
Szilviával és számos hozzájuk

hasonlóan kitartó partnerrel, má-
sok mellett a PSE és az ASE Sza-
badidősport Szakosztályával. A
rendezvény állandó programele-
me a díjmentes korcsolyaköl-
csönzés, az arcfestés, a jelmez-
verseny és a koris ügyességi játé-
kok, a támogatóknak köszönhe-
tően sok értékes nyereménnyel,
de minden alkalommal igyekez-
nek újdonsággal is megfűszerez-
ni a kínálatot. Tekintettel a rend-

kívül nagy hidegre, idén a vendé-
gek komfortérzetére összponto-
sítottak az eddigieknél is jobban,
így bárki olvadozhatott az önkor-
mányzat támogatásával beállított
teraszmelegítőknél, forró teát és
forralt bort is lehetett kortyolgat-
ni, ami mellé jólesett a fánk és
pogácsa. A sok jelmezes közül a
zsűri nem hirdetett helyezetteket,
minden igazán ötletes maskarát
megjutalmaztak. A gyerekeknél

húsz ajándék talált így gazdára, a
teknősbékától a pillangón ke-
resztül a tündérig széles volt a
paletta. A szervezők és vendégek
nagy örömére egy váratlan pro-
dukcióval is színesedett a prog-
ram, a Mesevár tagóvoda rukkolt
elő egy korcsolyás körjátékkal.
Bár az évek során széllel, esővel,
jégolvasztó hőmérséklettel, sőt
talán még ónos esővel is meg
kellett küzdeniük a szervezők-
nek, idén igazán szép téli időjá-
rásban rendezhették meg a jel-
mezes kavalkádot. Tartogassa-
nak azonban bármilyen meglepe-
tést az égiek, ahogy azt a rendez-
vény eddigi története mutatja,
semmi nem tántoríthatja el a gye-
rekeket, felnőtteket attól, hogy
élve a felkínált lehetőséggel fel-
hőtlenül szórakozzanak a paksi
korifarsangon, ahova a Paksi
Atomerőmű Zrt. jóvoltából idén
is ingyenes volt a belépés.             

Kohl Gyöngyi

Telt ház volt a korifarsangon

Külföldi munkavégzésre keresünk 
ipari tapasztalattal rendelkező, németül

és/vagy angolul beszélő: 
állványozókat, csőszerelőket

bádogosokat és AWI, 
AWI kombinált hegesztőket.

Hosszú távú munka, jó kereseti lehetőség!

Tel: +23-886-960; 
E-mail: allas@rohrundstahl.com

www.rohrundstahl.hu

Elhelyezkedésnél nem mindegy, 
hogy hol végzi a tanfolyamot!

VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS KIKÉPZŐ

KÖZPONT

BIZTONSÁGI ŐR
intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést indít a szakmai

szakszervezetek és az ORFK-RSZKK ajánlásával!
Március 10-én és 17-én PAKSON.
+36-30-981-19-83 Hétvégén is hívható!

Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdők jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu 

Könnyű és gyors elhelyezkedés! Fegyvervizsga 1 nap alatt! 
NE HIGGY az átverőknek, 

ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010

Paksi Hírnök
online

a twitteren

Kövesse Ön is okostelefonján
a Paksi Hírnököt, 

és kapja meg azonnal a
város legfrissebb híreit! 

ELADÓ 
INGATLANOK
Pakson a Kossuth L. utcában 1
szobás, összkomfortos lakás
kerttel, tárolóval eladó. Irány-
ár: 7,8 M Ft.

Pakson, a Szőlőhegy utcában
4 szobás, tetőtér-beépítéses,
158 m2-es családi ház, 1000
m2-es területtel eladó. Irány-
ár: 24 M Ft.

Pakson, a Gesztenyés utcában
hőszigetelt, fűtés-felújításos, 48
m2-es 2 szobás, IV. emeleti la-
kás eladó. Irányár: 8,9 M Ft

Pakson, az Óváros központ-
jában, a Duna mellett
tetőtér-beépítéses, panorá-
más, 4 szoba összkomfortos
családi ház nagy terasszal,
szép kerttel eladó.
Irányár: 28 M Ft

Pakson, a Mező utcában 4
szobás családi ház garázzsal,

pincével, melléképületekkel
eladó. Irányár: 19,5 M Ft

Pakson, a Kinizsi utcában 443
m2-es telken 4 szoba összkom-
fortos, gázfűtéses, 132 m2-es,
tetőtérbeépítéses családi ház,
egy különálló 1 szoba össz-
komfortos, kis házzal eladó. 3
szobás erkélyes vagy 2 szobás
erkélyes (mindkettőt is) lakást a
vételárba beszámítok.  Irányár
26,8 M Ft

Pakson a Május 1 utcában 700
m2-es telek eladó. Ár: 4,7 M Ft

Arthur Apartmanok Az Adriai
tengerparton apartman tulaj-
donos lehet: már 21 000
euróért Starigrád-Paklenica,
Vír sziget 28 900 eurótól. 
A részletekről tájékozódhat a
www.arthur-apartments.com-on
vagy telefonáljon irodánknak.

Részletes felvilágosítás: 
Fonyó Ingatlan és Média Iroda

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

Ingatlanok értékbecslése, 
adásvétel lebonyolítása.
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KÉRDŐÍV

Kedves Lakók! Kérdőívünkkel azt vizsgáljuk, hogy az itt élők hogyan gyűjtik a háztartásban keletkezett hulladékot. A kérdőív ki-
töltésével segítik a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közös hulladékgazdálkodási rendszerének
kiépítésére nyert pályázat megvalósítását.

A kitöltött kérdőíveket kérjük, szíveskedjen a polgármesteri hivatalokban elhelyezett gyűjtőládákba helyezni 
2012. március 2-ig!

A kérdőív letölthető a www.pthr.hu weboldalról, elektronikus formában a kitöltött kérdőíveket a hulladek.iroda@paks.hu e-mail
címen várjuk. Kérem, hogy a kitöltés során, ha más utasítást nem lát, az Ön háztartására jellemző válasz(ok) előtti kockába te-
gyen X-et! A válaszadás önkéntes és névtelen.        

1. Kérem, húzza alá annak a településnek a nevét, ahol lakik!
Paks, Bölcske, Madocsa, Gerjen, Nagydorog, Györköny és Pusztahencse

2. A háztartásunkban………….…………fő felnőtt és….………..fő 18 év alatti gyermek él.

3. Hallott a „Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése” projektről?
[  ] Nem, most hallok róla először
[  ] Hallottam, de szívesen hallanék több információt a következőkről:

[  ] Újrahasznosítási központ szerepe, működése
[  ] Új hulladékkezelő központ szerepe, működése
[  ] Szelektív hulladékgyűjtés (gyűjtőszigetek átszervezése, házhoz menő gyűjtés)
[  ] Komposztálás, szerves hulladék háztól történő begyűjtése
[  ] A fejlesztés környezeti hatásai

4. Ön szerint miért van szükség erre a rendszerre? – Több választ is megjelölhet!
[  ] Hogy a keletkező szemetet minél szakszerűbben dolgozzák fel és tárolják
[  ] Mert a települések önállóan nem képesek megoldani a hulladékkezelést 
[  ] Mert kötelező előírás
[  ] Nem lenne rá szükség 

5. Ön szerint a hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása után az alábbiak közül mik teljesülnek? Több választ is meg-
jelölhet!
[  ] Szakszerűen kialakított szeméttelepre kerül a hulladék 
[  ] Különválogatják az újrahasznosítható hulladékot
[  ] Kevesebb szemét kerül a végleges tárolóba
[  ] A hulladékkezelő telep kialakításával megoldódik az összes hulladék helyben való fogadása 
[  ] Kevésbé terheli a környezetet, mint a hagyományos szeméttelepek

6. Otthon milyen módon gyűjti a hulladékot?
[  ] Minden hulladékot egy helyen gyűjtök (Kérem, folytassa a 9. kérdéssel!)
[  ] Szelektíven gyűjtök. – Kérem, húzza alá, amit szelektíven gyűjt!

papír üveg fém műanyag komposzt egyéb:……………………………..

7. Hogyan viszi el (viszik el Ön helyett) a szelektíven gyűjtött szemetet a hulladékgyűjtő szigetekhez?
[  ] Gyalog 
[  ] Autóval és általában csak ezért autózom oda
[  ] Autóval és általában más elintéznivalóhoz kötöm a szállítást

8. Melyik konténerbe/gyűjtőbe szokott jelentős mennyiségű hulladékot rakni? Több választ is aláhúzhat! 
Papírgyűjtő Üveggyűjtő Műanyaggyűjtő



9. Az Önök lakásához / házához tartozik kert?
[  ] Igen
[  ] Nem (Kérem, folytassa a 13. kérdéssel!)

10. Komposztál Ön otthon?
[  ] Igen (Kérem, folytassa a 12. kérdéssel!)
[  ] Nem

11. Miért nem komposztál? Több választ is megjelölhet!
[  ] Mert körülményes
[  ] Mert nem értek hozzá
[  ] Mert nem tudom hasznosítani
[  ] Mert nincs rá helyem (Kérem, folytassa a 13. kérdéssel!)

12. Használ Ön speciális komposztládát? 
[  ] Igen
[  ] Jelenleg nem, de szívesen kipróbálnám
[  ] Nem, és nem is szeretnék ilyet használni

13. Ha ezzel csökkenne az Ön háztartásában keletkező vegyesen gyűjtött hulladék mennyisége, gyűjtené-e külön
(szelektíven) a (kerti és/vagy konyhai) zöldhulladékot? Több választ is megjelölhet! 
[  ] Igen 
[  ] Igen, de csak akkor, ha elvinnék a házamtól
[  ] Igen, de csak ha tudnám komposztálni
[  ] Nem
[  ] Most is ezt teszem

14. Ha ezzel csökkenne az Ön háztartásában keletkező vegyesen gyűjtött hulladék mennyisége, gyűjtené-e a sze-
metet (papír, műanyag/fém és üveghulladékot) külön edényekben (szelektíven)? Több választ is megjelölhet! 
[  ] Igen
[  ] Igen, de csak akkor, ha elvinnék a házamtól
[  ] Igen, de csak akkor, ha a házam közelében lenne a hulladéksziget
[  ] Nem
[  ] Most is ezt teszem

15. Vásárlásai során figyel-e arra, hogy úgy vásároljon, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen a háztartásá-
ban? (pl. Kevesebb csomagolóanyagot vigyen haza)
[  ] Igen
[  ] Nem

16. A projekttel kapcsolatos egyéb kérdései, véleménye: 

………………………………………………………………….……………………………….……………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

A projekttel és a szemléletformálási tevékenységgel kapcsolatos kérdéseiket a továbbiakban is várjuk a hulladek.iroda@paks.hu
e-mail címen, illetve a munkanapokon 9 és 15:30 között az ingyenesen hívható 06-80-205-290 zöld számon. 

Köszönjük, hogy segítette munkánkat!

Paks és Környéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Cím: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

E-mail: hulladek.iroda@paks.hu

www.pthr.hu

„Paks és térsége 

hulladékgazdálkodási

rendszer” című,

KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003

azonosítószámú projekt A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.


