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150 milliós veszteséget okoz az új rendszer
A hulladékról szóló törvény módosításával
gyakorlatilag állami feladattá vált a közszolgáltatási díjak beszedése és a szektort lassan
egy éve a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. irányítja. A törvényalkotó célja egy országosan
egységes hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása volt. A nemzeti cég vezetősége paksi látogatásán elismerően nyilatkozott a Paksi
Hulladékgazdálkodási (PHG) Nonprofit Kft.
gazdálkodásáról, mondta el dr. Sárosi József, a
kft. ügyvezetője a TelePaks stúdiójában, hozzátéve: bízik abban, hogy 2017-ben az új rendszer működni fog, mivel a tavalyi indulás kaotikusra sikerült. Az első lépcső, ahol az állami
cégnek nem sikerült teljesítenie, a számlázási
rendszer átalakítása volt. 2016. április 1-jétől a
nemzeti koordináló szervhez került a szemétdíjak beszedésének joga, ám fél évig nem érkeztek számlák. Kettős helyzet alakult ki: a helyi szolgáltató már nem volt jogosult díjbeszedésre, az NHKV Zrt. viszont még nem volt rá
képes. A kiskeresetűek számára gondot okozott öt-hat hónapig tartalékolni a szolgáltatási díjak összegét, számukra nagy teher lett volna egy összegben megfizetni a tartozásokat.
Voltak cégek az országban, ahol októberben
mégis egyben kérték a számlák kiegyenlítését,
a paksi társulás településein azonban lehetőséget biztosítottak a részletfizetésre.
– A számlákat azóta is mi készítjük bérszámlázás keretében, ahogy a kézbesítés is a mi feladatunk, ezért a tevékenységért ez idáig nem
érkezett pénz az állami szervtől. A közszolgáltatási díjakat a lakosság és a közületek az
NHKV Zrt. számlájára utalják, ők ebből szolgáltatási díjat utalnak vissza a helyi rendszer
és a telep működtetésére, ami a saját számítási metodikájuk alapján jelenleg az üzemeltetési költségek kb. 60%-a. Bízunk benne, hogy
ez az arány még javul, hiszen ez így tragikomikus: a 60%-os előleg, ami az utolsó három
hónapban meg sem érkezett, csak a bérekre,
az üzemanyagra és minimális karbantartásra
elegendő, a nagyobb karbantartásokra és az
amortizációs díjakra nem. Ezt szóban és írásban is jeleztük a vagyonkezelőnek, hiszen ha
nem teljesítjük a kötelezettségeinket, sérülhet
annak az európai uniós projektnek a fenntarthatósága, amelynek keretében létrejött a
Paks és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer. Várjuk a reakciót.
Az ügyvezető elmondta: a közel kétmilliárd forintból megvalósított paksi központot 2013-ban kezdték el működtetni. Az Európai Unió egy olyan fenntartható rendszerre biztosított támogatást, ami kitermeli az
amortizációs díjakat, amelyekből 10-15 év
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múlva megvásárolhatók lesznek az új gépek,
berendezések, gépjárművek az elöregedettek helyére.
– Ehhez állapítottuk meg az induláskor a
szolgáltatási díjakat, melyeket most, az új
rendszer bevezetésével lecsökkentettek – szögezte le Sárosi József. Hozzátette: soha nem
volt adótartozásuk, mindig pontosan utalták a lerakási járulékot, a fizetéseket percre
pontosan megkapták a munkatársaik. Ehhez
azonban szükség volt az eredetileg megállapított árakra, amik országos viszonylatban közepesnek számítottak.

lások megkezdéséhez. Először a Dunanett
Kft.-vel kezdődtek egyeztetések, két hónapja
pedig a Vertikál Zrt. nevű szolgáltatóval tárgyalnak, amelyhez várhatóan a Dunanett is
csatlakozik. – Aki nem integrálódik, az nem
marad életképes, mert a visszautalt szolgáltatási díj nem elégséges a fenntartható rendszer működtetéséhez. Célunk egyrészt, hogy
a hulladékkezelés jelenlegi jó minősége megmaradjon vagy javuljon, másrészt, hogy az
üzemeltető személyzet átkerüljön az új szolgáltatóhoz. Ehhez ragaszkodott a tárgyalások alatt a társulás elnökeként Süli János pol-
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– A szolgáltatás minőségét látva, úgy vélem, a
polgárok is elfogadták ezeket az árakat. A jelenlegi szemétdíjakat az Energiahivatal javaslata alapján állapította meg a nemzeti vagyonkezelő szerv, ami miatt éves szinten mintegy 150 millió forintos veszteség termelődik
a paksi társulásnál. A veszteséget a társulás
önkormányzatai sem kompenzálhatják: ha
anyagi segítséget nyújtanának a helyzet rendezéséhez, azt az NHKV Zrt. levonná a szolgáltatási díjként visszautalt összegből.
Sárosi József hozzátette: a nemzeti vagyonkezelő feladata az igazolt költségek megfizetése, ez remélhetőleg a jövőben így lesz. Addig pedig a társulás hozott egy olyan határozatot, hogy a 2015-ös amortizációs díj szolgál
a likviditási gondok fedezetéül. Ez szabálytalan ugyan, de jelenleg csak így tudnak üzemelni az ország közszolgáltatóinak nagy részéhez hasonlóan.
Az ügyvezető leszögezte: a szolgáltatásidíjszámítási metodika alapján a jelenlegi, 30 ezres lakosságot ellátó rendszer nem maradhat meg, integrálódni kell egy nagyobb hulladékgazdálkodási központhoz. Az NHKV
Zrt. vezetése északi irányt javasolt a tárgya-

gármester és ehhez ragaszkodom a cég vezetőjeként én is – hangsúlyozta Sárosi József,
hozzátéve: az ígéretet megkapták, csak a jogi
megoldásokban nem értenek egyet, ezért továbbra is zajlanak az egyeztetések.
A paksi központ eredményeire mindenki rácsodálkozik a szakmában. 2016-ban a hét településen másodnyersanyag-értékesítésből
(vagyis a szelektált hulladékok eladásából)
közel ötvenmillió forint bevétel származott,
ami nagyon jó szám. Tavaly július óta azonban ez a bevétel is a nemzeti vagyonkezelő
szervet illeti annak ellenére, hogy továbbra is
a paksi központ gyűjti, válogatja, értékesíti a
szelektált hulladékot és végzi az összes adminisztrációs tevékenységet.
– Mi bálázzuk és értékesítjük, de a bevétel nem marad nálunk, hiszen azt levonják a
nekünk járó szolgáltatási díjból. A kialakult
helyzettől függetlenül kollégáim motiváltak
maradtak, a szolgáltatás minősége a visszajelzések alapján nem változott, ami csak nekik köszönhető. Komoly csapatmunka van az
eredményeink mögött és ezért nagyon hálás
vagyok minden egyes dolgozónknak.
Dallos Szilvia
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Első fordulóban elfogadta a város 2017-es
költségvetését a képviselő-testület. Ez a kétfordulós tárgyalás első felvonása volt, a másodikra – mint többször is elhangzott – várhatóan nő a most kevesebb mint kilencmilliárdos főösszeg. Ennek oka az, hogy még
nincsenek pontos adatok a tavalyi zárszámadásról, pénzmaradványról, pályázati forrásokról, és az sem ismert még, hogy pontosan mennyi adóbevételre számíthatnak. Süli
János polgármester az előterjesztésnél elmondta, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően egyensúlyban van a költségvetés.
Első fordulóban csak a kötelező feladatok, illetve a sokszor évtizede önként vállalt, „kötelezővé nemesült” feladatok – a balneológia,
a múzeumok működtetése, a sportegyesületek támogatása – finanszírozása szerepel, illetve olyan beruházások, amelyek folyamatban vannak vagy szerződést kötött már rájuk
az önkormányzat. Az, hogy az összeg a szokásosnál alacsonyabb, abból adódik, hogy az

iskolák fenntartását átvette az állam, illetve
hogy a jó adóerő-képesség miatt új elemként
megjelent a szolidaritási hozzájárulás.
Barnabás István alpolgármester szerint Paks
erején felül érintett ebben a kérdésben, a kormányzat ugyanis 21 milliárd forintot tervez
beszedni ebben az adónemben 166 önkormányzattól, a Paksra eső összeg pedig közel
egymilliárd forint. Éppen ezért módosító indítványt fogalmazott arról, hogy Paks város
önkormányzata kérjen jelentést arról, hogy
az elvont összeget a helyi iskolákra fordították-e, illetve megőrizték-e az eddigi magas
színvonalat. Többen emlékeztettek arra, hogy
az elvont, valamivel kevesebb mint egymilliárd forint nagyobbik részét – ötszázmillió forintot – az önkormányzat éves szinten az állami normatíva mellett az iskolákra költötte, ami a reális kép érdekében levonandó a
költségvetésből idén hiányzó összegből. Emlékeztetett Süli János arra is: bíznak abban,
hogy sikerül megegyezésre jutni az atomerőművel az építési adót érintő vitában. Barnabás István végül úgy döntött, hogy a módosító javaslatot a második fordulóban terjeszti
elő. A gazdasági bizottság elnöke, Bana János
azt javasolta, hogy addig is érdemes tájékozódni arról, milyen lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy a volt önkormányzati
iskolák működési színvonaláról, finanszírozásáról információhoz jussanak.
Süli János polgármester a költségvetésről
szólva elmondta lapunknak, hogy hatszázmillió forintot különítettek el pályázati önerőként, ennek sorsa majd akkor dől el véglegesen, ha elbírálják a pályázatokat. – Ez jelentős tétel, de még jelentősebb összeggel
gyarapodhat a város, ha megnyerjük ezeket a
pályázati forrásokat – húzta alá a városvezető.
Pályázatokról, ha nem is ilyen nagyságrendűekről, szó esett a februári képviselő-testü-
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leti ülésen. A testület két olyan beruházáshoz biztosított önerőt, amelyhez a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
nyújtottak be pályázatot. Az egyik egy tematikus – kifejezetten a Dunához, Pakshoz passzoló elemeket tartalmazó – játszótér építése a Báthory utcában, ahova előzőleg garázssort terveztek, de a lakosság
véleményének hatására erről letettek. Szeretne a város egy talajradart vásárolni, szintén a JETA forrásaira támaszkodva. Erre a
város polgármesterének tájékoztatása szerint azért van szükség, mert gyakori gond,
hogy nincs pontos adat arról, hol futnak a
közművek, ami üzemzavart, egyes beruházásoknál csúszást okoz. A talajradarral időt,
kézi munkaerőt lehet spórolni, hangzott az
érvelés.
A testület tájékoztatót hallgatott meg a
CityOps városüzemeltetést támogató rendszerről, amelynek működési tapasztalatai,
mint Bana János hozzászólásában hangsúlyozta, jók. Elfogadták a Paksi Települési Értéktár Bizottság tavalyi munkájáról szóló beszámolót, és tudomásul vették az elnök,
Hefner Erika más irányú elfoglaltságai miatt
benyújtott lemondását. A testület úgy döntött, hogy csatlakozik a Magyar Marketing
Szövetséghez, erősítve a város marketingtörekvéseit.
Zárt ülésen döntöttek a Tisztes Polgár kitüntető cím odaítéléséről. Szabó Péter alpolgármester, az e célból létrehozott ad hoc bizottság vezetője számolt be arról, hogy az
atomerőműben évtizedekig vezető tisztséget
betöltő Tóth György István, valamint a munkásságát kőművesként kezdő, gazdag életúttal rendelkező, idén 86 esztendős Fritz János
az idei díjazott. A kitüntetést a március 15-i
városi ünnepségen adják át.
Vida Tünde
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Két fordulóban tárgyalják a költségvetést
Paks bevételeinek 71%-át fordítják a város
működési költségeinek finanszírozására, tavaly ez a szám 59% volt, hangzott el a TelePaks
stúdiójában, ahol Süli János polgármester,
Szabó Péter alpolgármester és Bana János tanácsnok volt a vendég. A városvezetők a költségvetés első fordulójának elfogadása apropóján beszéltek arról, hogy idén 7,3 milliárd forint a működtetésre fordított összeg. A
költségek emelkedését több tényező befolyásolta. – A 996 milliós szolidaritási hozzájárulás 500 milliós mínuszt jelent, hiszen eddig
mintegy 500 millió forintot fordítottunk éves
szinten iskoláinkra, melyek január 1-jétől állami fenntartásba kerültek. Jelentős költségnövekedést hozott az ugyancsak az év elejétől
bevezetett garantált bérminimum és a minimálbér emelése, valamint a létszámfejlesztések – mondta Süli János. – A városházán dolgozó köztisztviselőkkel és az intézményeinkben dolgozó közalkalmazottakkal együtt
mintegy 460 fő foglalkoztatásáért felel az
önkormányzat. Ötven százalékukat érintette a központi bérrendezés, ez 90 milliós tétel
– tette hozzá Szabó Péter. Többmilliós többletkiadást jelent az intézmények által igényelt
létszámfejlesztés például az idősek otthonában, az egészségügyi intézményekben, a Paksi Városi Múzeumban és a Pákolitz könyvtárban. Ezek is az önkormányzati költségvetést
terhelik, mondta el Bana János.
– Bízunk benne, hogy amint megszületik a
brüsszeli döntés a tiltott állami támogatás
vizsgálata ügyében, és beindulnak az erőmű
bővítésével kapcsolatos konkrét feladatok, akkor jelentős források érkeznek a térségbe. Számos tervezési feladatot indítottunk el, hogy a
munka azonnal elkezdődhessen. Egy modern
várost szeretnénk építeni, ahol a következő
nyolcvan évben minden lakos megtalálja számítását és jól érzi magát – hangsúlyozta a polgármester.
– Az önkormányzati törvény meghatározza
a kötelezően ellátandó feladatokat. Paks kiadásainak mintegy 70%-át a nem kötelező,
önként vállalt feladatok alkotják, ezek száma
hosszú évek során alakult ki. Új kötelezettségeket idén nem vállaltunk, de az eddig megszokott színvonalat továbbra is szeretnénk
biztosítani – fűzte hozzá Szabó Péter. Ehhez
csatlakozva Süli János példaként elmondta,
hogy az orvosi ellátás területén az alapellátás:
a házi-, a fog- és a gyermekorvosi körzetek
működtetése, az ügyelet, valamint a védőnői
szolgálat biztosítása kötelező önkormányzati
feladat, de egy szakrendeléseket biztosító intézményt vagy gyógyfürdőt már nem kellene
finanszírozni. – Nem tervezünk semmit meg4 n Paksi Hírnök, 2017. február 24.

szüntetni, de látni kell, hogy ezek fenntartása
jelentős forrást igényel, amit egyre nehezebb
előteremteni. Bana János hozzátette: a rendelőintézetben használt eszközparkot is folyamatosan fejlesztik, idén 50 millió forintot terveznek erre a célra, a Barátság úti rendelő felújítására pedig pályázati forrást remélnek.
– Ma már nehéz megmagyarázni, hogy a városháza felújítására miért nem került még sor.
Áldoznunk kell a lakótelepi központi parkra is, hiszen leromlott állapotával nap mint
nap szembesülnek az arra járók. Jó volna minél több pályázati pénzt nyerni ezek felújítására, de ha nem lesz támogatás, akkor is hozzá
kell látnunk rekonstrukciójukhoz, hogy igényes környezetben éljünk és neveljünk gyermekeinket – tért át a fejlesztésekre a polgármester. Hangsúlyozta: a Hunyadi utca lakói
is évek óta várják utcájuk megújulását, több
tömbbelső felújításának tervei is készülnek,
hogy a költségvetés második fordulóját követően, amint beérkeznek a várt források, elindulhasson a munka a Kurcsatov utca környékén is. 800 millió forintos pályázati támogatásra várnak a Duna-part korszerűsítéséhez,
hogy használhatóvá váljon a korzóhoz vezető út, a múzeum előtti parkoló felújításának
befejeztével pedig újabb, szép közösségi térrel
bővüljön a város.
A városháza felújítására, a Paks–Dunakömlőd és egy Györköny felé vezető kerékpárút
építésére is TOP-pályázaton vár forrást a város. – Ha kevesebb támogatást nyerünk, mint
azt terveztük, akkor is megvalósíthatók ezek a
beruházások a tartalékkeretből. Ha egyáltalán
nem nyerünk, akkor tovább keressük a pályázati lehetőségeket. Ez egy olyan folyamat, amit
a polgármesteri hivatal és a pályázati osztály
nagyon jól kezel: keresik a pályázatokat és tájékoztatják a polgármestert és a gazdasági bizottságot az aktualitásokról, beleértve a brüszszeli pályázatokat is – mondta el a stúdióban
Bana János.
A TOP-pályázatok nyerteseit a napokban kihirdetik, ezért is tárgyalja két fordulóban a költségvetést a testület, tette hozzá Süli János. – Emellett a város főjegyzője tárgyal az atomerőművel az építmény- és
a telekadó összegéről. Már két éve folyik az
egyeztetés, bízunk a megegyezésben. Az
RHK Kft.-vel és a MAVIR-ral is van adóvitánk, szeretnénk minél előbb ezek végére érni, hiszen nem mindegy, hogy a paksi vállalkozók hosszú távon milyen mértékű adót kénytelenek fizetni. Látjuk az ESZI,
a tanuszoda vagy a műjégpálya bizonytalan
helyzetét, a nagyobb adóbevételből ezeknek a létesítményeknek a költségeit finan-

szírozná a város. Az önkormányzatnak érdeke, hogy ezeket fenntartsa – szögezte le a
polgármester.
Süli János arról is beszámolt, hogy 2017-ben
több mint félmilliárd forint a pályázatokhoz
elkülönített önrész, bíznak abban, hogy ez
nem lesz elég, vagyis több nyertes pályázathoz kell önrészt biztosítaniuk. A napokban
érkezett Brüsszelből az értesítés, hogy 600
millió forint támogatást nyert a város által
indított Protheus-projekt, ehhez 50-60 millió forintos önrészt kell csatolni. A korábban
1,7 milliárdos pályázaton elnyert, tíz elektromos busz beszerzése közbeszerzési szakaszban van. – Szeretnénk úgy átalakítani a
helyi tömegközlekedést, hogy mindenhova
eljussanak az autóbuszok a városban, mégpedig olcsón vagy akár ingyenesen a lakosság számára. Ekképp a forgalom is jelentősen csökkenthető lenne a város útjain – tette
hozzá a polgármester.
A Protheus projektről 2014-ben számoltunk be először, célja az elektromos
járművek (többek közt buszok, hulladékgyűjtők, pick upok) beszerzése és a
működtetésükhöz szükséges töltőállomás-rendszer kiépítése, elterjesztése. A
program jól illeszkedik az atomerőmű által termelt villamosenergia-felhasználásához is, az új atomerőművi blokkok többletkapacitására építve – írtuk akkoriban.
Egy évvel később már dr. Sztruhár Sándort, a Protheus Zrt. ügyvezetőjét kérdeztük a projektről. – Paks egy mintaprojektet szeretne megvalósítani, a részletes tervezéshez, elindításhoz 90%-os vissza nem
térítendő támogatás nyerhető el. Aki az
első fordulón túljut, jó eséllyel számíthat
a pozitív bírálatra – nyilatkozta 2015-ben
dr. Sztruhár Sándor.
– Alapkövetelmény, hogy a költségvetés
egyensúlyban legyen. A tervezés alapja,
hogy minden általunk ismert feladat kerüljön be, és a kiadási sorok a hétéves gazdasági programot, valamint a járási központként
kidolgozott stratégiai tervet figyelembe véve
készüljenek el. Úgy állítjuk össze a költségvetést, ahogy egy család: csak azokkal a bevételekkel és kiadásokkal számoltunk, amiről biztosan tudunk. Próbálunk spórolni és
addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk
ér. Tavaly tizenegyszer módosítottuk a rendeletet, bízunk benne, ahogy pontosabbá
válnak a források és érkeznek a bevételek,
idén is sokszor fogjuk – mondta Süli János.
Dallos Sz.

Javaslatot
várnak
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a német nemzetiségi kultúra és emberi kapcsolatok ápolása, fejlesztése érdekében végzett
közéleti tevékenység elismerésére Arany
Rozmaring Díj odaítéléséről fog dönteni. A
kitüntetett személyére javaslatot tehet írásban
március 31-ig minden paksi lakos, paksi székhelyű jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A javaslatnak,
amelyet a 7030 Paks, Dózsa György út 2. címre várnak, tartalmaznia kell a jelöltnek azon
teljesítményét, amely méltóvá teszi a díjazásra.
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Város napja
Új rendezvényt hív életre az önkormányzat. A Város napját május 20-án rendezik a Táncsics parkban. Célja, hogy megmutassák Paks sokszínű, szerethető arcát
úgy, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a civilszervezeteknek, mondta el
Süli János azon a fórumon, amelyet civilszervezetek, művészeti csoportok, intézményi képviselők számára tartottak. A város polgármestere arról is beszélt, hogy ha
jó ötletnek bizonyul és sokan csatlakoznak,
felvonulással kezdődik a program: az Erzsébet Nagy Szállodától a Táncsics parkig
vonulnak majd az egyes csoportok, motorosok, kertbarátok, táncosok.

A részletekről Csapó Ágnes rendezvényszervező és külkapcsolati referens beszélt
a nagy számú érdeklődőnek, akik egy-egy
adatlap kitöltésével írásban is jelezhették,
hogyan kívánnak bemutatkozni, szeretnének-e felvonulni, színpadi produkciót,
előadást, bemutatót tartani, illetve nevezni a halászléfőző-versenyre, mert azt idén
e program keretében hirdetik meg, lévén a
hagyományos helyszín erre nem alkalmas.
Csapó Ágnes azt mondta, az önkormányzatnak is vannak elképzelései, de várják az
ötleteket, felajánlásokat. A jövőben újabb,
immár tematizált megbeszéléseken pontosítják a program részleteit.
-vt-

Pályázat
Alkotói pályázatot hirdet március 15. tiszteletére a Csengey Dénes Kulturális Központ
és a Pákolitz István Városi Könyvtár általános és középiskolás diákoknak, osztályközösségeknek, alkotócsoportoknak. Az alkotásokat bármilyen technikával el lehet készíteni 165×65 centiméter méretben, a művek
ugyanis a kulturális központ bejárati ajtajaira,
üvegfelületeire kerülnek. A pályázatban a három legkiemelkedőbb alkotást díjazzák. A
pályamunkák benyújtásának határideje március 1., helye a Csengey kulturális központ. A
rendhagyó kiállítás megnyitóját március 6-án
17 órakor tartják az előtérben.

A fiatalok felé nyitna Fidesz és a KDNP
– A 2014-es önkormányzati választás idején voltak feszültségek csoportjaink között, ám a múltat azóta lezártuk. Az egy
évvel ezelőtt aláírt együttműködési megállapodás óta, amelyet a Fidesz és a KDNP
helyi vezetői, valamint a várost vezető
frakció nevében Süli János polgármester szignózott, eredményesen dolgozunk
együtt – fogalmazott Kovács Sándor, a Fidesz paksi elnöke azon a közös elnökségi megbeszélésen, ahol a közös munkáról és feladatokról tárgyaltak a KDNP helyi szervezetével. – Sikeresen szerepeltünk
májusban a hetes körzetben kiírt időközi
önkormányzati választáson, és az októberi népszavazáson elért eredmény is azt bizonyítja, jó úton járunk – tette hozzá Kovács Sándor.

– Együtt dolgozunk a képviselő-testületben és közös a cél: a város felkészítése az
évszázad beruházására – erről Bagdy László, a KDNP helyi elnöke beszélt, hangsúlyozva: az eredményes munkához összefogásra és segítőkre is szükség van, ezért
nyárig tisztújítást és tagfelvételeket is terveznek. Szeretnék fiatalítani a szervezetet.
– A fiatalok elfordultak a nagypolitikától, de
fontos, hogy meghatározó szereplők legyenek Paks jövőjének építésében, ezért szeretnénk vonzóvá tenni számukra a helyi közéletet. Mindkét szervezetbe várjuk a szimpatizánsokat, de egy polgári ifjúsági szervezet
indításában is gondolkodunk, hogy teret biztosítsunk a fiataloknak – mondta el
Szabó Péter. A paksi Fidesz alelnöke azt is
hozzáfűzte: nyitni szeretnének az egész vá-

ros felé, ezért felveszik a kapcsolatot a helyi intézményekkel, a történelmi egyházakkal és a vállalkozókkal. Közös rendezvényeikre is várnak minden érdeklődőt. Február
25-én gyertyagyújtással emlékeznek meg a
kommunista diktatúra áldozatairól, március
1-jére gazdasági fórumot szerveznek, március 15. előestéjén pedig fáklyás felvonulással tisztelegnek a ’48-as forradalom és szabadságharc hősei előtt.
Kovács Sándor elnök megválasztásakor feladatul vállalta a kapcsolatfelvételt a járási Fideszalapszervezetekkel. Az elmúlt héten Madocsán tárgyaltak a közös munkáról, hamarosan
pedig Dunaföldvárra látogatnak. – Közeleg a
2018-as országgyűlési választás időpontja, közösen kell felkészülnünk az eredményes szereplésre – hangsúlyozta.
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Atomerőmű

Százszázalékos kihasználtsággal
működött tavaly a 3. blokk
Eddigi legjobb évét zárta a paksi atomerőmű. Minden korábbinál több villamos energiát termelt, az eddigi legmagasabb teljesítménykihasználással működtek a
blokkok, köztük a 3. blokk a világban működő vver 440 típusú blokkok között elsőként százszázalékosan, azaz hiba és kiesés
nélkül működött az elmúlt év minden pillanatában. Ez utóbbi – mint az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nemrégiben, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján elhangzott
– az újonnan bevezetett üzemanyagciklus
eredménye. A c15 projektet Csiba Péter kiemelkedő, komplex innovációnak nevezte. Az MVM Csoport elnök-vezérigazgatója külön kitért arra, hogy a paksi atomerőműben az elmúlt harminc évben összetartó,
fegyelmezett, jobbításra törekvő csapat alakult ki. Azt mondta, hogy a vállalatvezetés és a szakszervezetek között akár példaértékűnek is nevezhető a kapcsolat, és bízik
abban, hogy idén is eredményesek lesznek
a jelenleg is zajló bértárgyalások. A paksi
atomerőművet az MVM-portfólió legfontosabb elemeként emlegette és a magyar elláFotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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tásbiztonság letéteményesének nevezte annak kapcsán, hogy bár az elmúlt 70 év leghidegebb tele van mögöttünk, hazánkban
nem volt sem áram-, sem gázellátási probléma. – Az idei téli vizsga után nem igazán tudok olyan extrém időjárási helyzetet, amelyben a paksi atomerőmű ne tudna helyt állni
– fogalmazott. Azt mondta, hogy az atomerőmű 6 millió tonna szén-dioxid kibocsátásától óvja meg a környezetet. – Az ár-érték
arányon kívül ez is magyarázza, hogy miért
vagyunk elkötelezettek a nukleáris energia
iránt – fűzte hozzá.
Az elmúlt év eredményeiről Hamvas István, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója
közölt részleteket. Az atomerőmű termelési rekordnak számító 16 053,9 GWh energiával a
hazai bruttó termelés 51,3%-át adta. A biztonság terén szintén kimagasló év volt a tavalyi, a
17 jelentésköteles üzemi esemény egyike sem
érte el az INES-skála egyes szintjét.
Hamvas István szavai szerint annak, hogy
meghosszabbították 15 hónapra az üzemanyagciklust, komoly gazdasági hozadéka van, tavaly például 25%-kal kevesebb

fűtőanyagkazettát kellett beszerezni, a kis és
közepes aktivitású hulladék mennyisége 21%kal csökkent. Ez a javulási arány éves szinten
ennél alacsonyabb lesz, de így is évről évre a
befektetett közel egymilliárd forint háromszorosát, 3,2 milliárd forintos megtakarítást
várnak. A vezérigazgató azt mondta, hogy a
teljesítménynövelés is hasonló eredménnyel
járt, évente a beruházási érték háromszorosát hozza. Hasonló nagyságrendű átalakításokra már nincs mód, de továbbra is keresik
a fejlesztési lehetőségeket. A legújabb a turbinák átalakítása, teljesítményük megemelése,
ami közel harminc megawattal növeli az erőmű összkapacitását. Ez 90 ezer háztartás éves
energiaellátását fedezi, hangsúlyozta Hamvas István. Hozzátette, hogy logikus, ha ilyen
eredmények, mutatók mellett gondolkodnak
azon, hogy minél tovább üzemben tartsák a
paksi blokkokat. Ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy tavaly a hármas blokk megkapta az engedélyt az üzemidő-hosszabbításra, a 4. blokkra vonatkozó kérelmet pedig,
szintén 2016-ban, benyújtották a nukleáris
hatósághoz.
-vt-

Ilyennek képzelt el Vasarely
egy atomerőművet
Forrás: Fondation Vasarely

Unalmas szürkeség helyett op-art stílusú
minta az atomerőművek épületein, hűtőtornyain – erről készített egykor vázlatokat
a stílus legjelesebb képviselője, a magyar
származású Victor Vasarely. A vázlatok, vizuális tanulmányok mindeddig Magyarországon nem váltak ismertté, a Magyar
Nukleáris Társaság (MNT) alelnöke, Cserháti András azonban szívós, hosszú éveken
át tartó munkával hozzájutott a tanulmányokhoz. Nagyjából az ezredforduló táján
szerzett tudomást arról, hogy léteznek ezek

az atomerőműveket különös szemszögből
láttató Vasarely-munkák. Akkoriban készítette, kezelte a Magyar Nukleáris Társaság
honlapját, amelynek volt egy virtuális kiállítócsarnoka. Ennek tizenkét „terme” közül
egyben op-art stílusú, atomenergiához valamilyen módon köthető munkákat taglaltak. A „Magvas Galéria” tájékoztatása szerint „a művész Aix-en-Provence környékén alkotott, amikor Párizsba vagy onnan
hazautazott, a lyoni autópályáról a Rhonevölgyben gyakran látta atomerőművek

Az erőmű-beruházás volt
a népfőiskola témája
Újabb tartalmas, a város életét érintő téma
került terítékre a Paksi Városi Nyugdíjasklub népfőiskoláján. A küszöbön álló erőmű-beruházásról kapott tájékoztatást a tagság Mittler Istvántól, a Paks II. projektcég
kommunikációs igazgatójától, aki visszatérő vendég, és mindig örömmel mond igent
a felkérésre. Mint kiemelte, fontos, hogy az
óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályt tájékoztassanak a tervekről. Hozzátette: alapelv, hogy a térségben élők elsőként, első kézből kapjanak információt. Előadása elején azt a filmet mutatta be, amelyet
a Roszatom készíttetett összefoglalva, hogy

szürke beton védőépületeit, hűtőtornyait.
Egy ilyen alkalommal jött az ötlete, hogy
milyen jó lenne kifesteni ezeket a nagy felületeket. Ezután hetekig azt tervezte, milyen egy szép atomerőművi külső, és egy
sor modellt is készített”. Vasarely e témájú
munkái ekkor kerültek Cserháti András érdeklődésének fókuszába, de hiába próbálkozott azzal, hogy megszerezze őket.
Az elmúlt év novemberében újra felvette a keresés fonalát, mivel tudta, hogy nagyjából ötven esztendeje Európa-szerte hol mutatták be
ezeket a munkákat. Írt így Avignonba, Zomborba, Esslingenbe, illetve a Vasarely Alapítványnak Aix-be, s végül az utóbbitól érkezett
válasz januárban, amit az alapítvány jelenlegi
elnöke, az unoka Pierre Vasarely (Vásárhelyi
Péter) írt. Miután megismerte Cserháti András szándékait, egy japán kiállítási katalógusból szkennelt vázlatokat küldött a hűtőtornyokra, erőműmakettekre készült tervekről.
Habár éppen csak megérkeztek a Vasarelymunkák, az MNT honlapján már látható is az
ezekből készült infografika. A társaság – mint
az alelnök mondta – nukleáris témában rendszeresen készít hasonlókat, a mostani anyag
már a huszadik a sorban.
Cserháti András nem titkolta, öröm számára, hogy sikerrel járt, hiszen ez nemcsak
vizuális érdekesség, hanem kultúrtörténeti csemege is, mivel Magyarországon ezek a
képek eddig nem voltak ismertek.
Vida T.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

mit adott a világnak a nukleáris energia
békés célú alkalmazása. Mittler István arról is beszélt, hogy várhatóan milyen változást idéz majd elő a város, így az ott élő idősek életében is a beruházás. Mint mondta,
az előkészítés és az építkezés 8-10 évig fog
tartani, ám az elképzelések szerint, a korábbi építkezéssel ellentétben, most nem kizárólag Paksra zúdul majd a munkások tömege, illetve van egy kormányzati elképzelés is
egy új Duna-hídról, ami lehetővé teszi, hogy
a Bács-Kiskun megyei települések is bekapcsolódjanak a beruházásba.
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Több mint hétezer fát gondoznak
Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Barbár módon nyesték meg Paks és Gyapa
közt az út menti fákat– ezzel hívta fel szerkesztőségünket egy olvasónk. Az észrevétel
kapcsán megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t. Velkei Lilla kommunikációs osztályvezető a munka szakszerűségére vonatkozó kérdésünkre ugyan nem válaszolt, de
elmondta, hogy ún. űrszelvénytisztítási munkákat végzett a cég paksi mérnöksége, aminek
során az útra belógó, a forgalomra veszélyes
ágakat távolították el. A tisztítás első szakaszában gépi munkára kerül sor, majd ezt követi a kézi eszközökkel történő finomítás, amire
a közeljövőben kerül sor. A város belterületén
történő fakivágással és -metszéssel kapcsolatos észrevétel is érkezett már lapunkhoz, legutóbb a Spar előtti szivarfasor kivágásáról. A
témában illetékes Klézl Terézia városi főkertész, és Szászy Zsolt, a DC Dunakom Plusz
Kft. parkfenntartási részlegvezetője elmondta, hogy a szóban forgó szivarfákat évek óta figyelték, de mivel az itteni klímát és talajt nem
kedveli ez a faj, nem fejlődtek és díszlettek
úgy, ahogyan kellene. Gondot okozott emellett a levéltetvektől származó mézharmat is.
Végül a szakemberek úgy döntöttek, hogy a
fasor helyébe minden szempontból odaillőbb
oszlopos gyertyánt ültetnek, amit, ahogy kienged a talaj, meg is kezdenek. Klézl Terézia
arról is tájékoztatott, hogy a villanyvezetékek
alatti metszést, gallyazást az E.ON-nal megállapodva a város területén a parkfenntartási részleg végzi pontosan azért, hogy az biztosan szakszerű legyen. A munkák befejezése
után végigjárják az utcákat, közterületeket az
áramszolgáltató képviselőjével, amiről jegyzőkönyv készül. Az esetlegesen talált hiányosságokat pár napon belül pótolják, bár ez ritkán
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fordul elő. A fák metszése, gallyazása tekintetében fontos szempont a közlekedésbiztonság, tették hozzá. A közterületi lakossági faültetés lehetőségét firtató kérdésre elmondták,
hogy közterületeken engedély nélkül nem lehet fát ültetni. Ennek több oka is van, tudni
kell a közművezetékek pontos helyét, és ismerni kell a növények habitusát, környezeti igényét. Ha valaki szeretné kivágni a háza
előtt álló fát, ahhoz minden esetben szükséges az önkormányzat engedélye, amihez egy
formanyomtatványt kell kitölteni. Ha az engedély birtokában a lakos maga vágja ki a fát, akkor az abból származó faanyag az övé, ám ha
a parkfenntartás teszi, akkor az önkormányzaté. Ebből már adódtak vitás helyzetek. Arra
is van példa, hogy a lakótelepen valaki az épület előtti fa kivágását kéri, mondván hogy sötét tőle a lakása, más lakók viszont ezt nem

szeretnék, mert árnyékot ad. Ilyen esetekben
a főkertész nem illetékes, a lakóközösségnek
kell egyhangú döntésre jutnia. Szászy Zsolt,
a DC Dunakom Plusz Kft. parkfenntartási
részlegvezetője azt is elmondta, hogy Pakson
mintegy 7200 fát gondoznak, cserjeágyások
összességében 35 ezer négyzetméteren díszlenek. Klézl Terézia hozzátette, hogy az idén
kezdődő geodéziai felmérés keretében katalógus is készül Paks faállományáról. Vannak
olyan fafajok, amelyek gyorsan nőnek, ugyanakkor hamarabb megöregszenek, mivel puhafák, ezeket előbb-utóbb ki kell cserélni. Ilyen a
nyírfa, a nyárfa és az ezüstjuhar. A Kurcsatov
utca mögötti kutyafuttató nagy nyárfái már
korhadtak voltak, koronájuk nagyrészt el volt
száradva, ezért ötöt kivettek, de természetesen pótolni fogják őket, említette példaként.
A szakember arról is tájékoztatott, hogy facserénél olyan fajokat részesítenek előnyben,
amelyek jól bírják az itteni klímát, a talajviszonyokat, így jól érzik magukat, egészségesek, szépen fejlődnek, és jobban ellenállnak
a fabetegségeknek, kártevőknek. Ilyen többek között az ezüst hárs, a tölgy, a kőris, a
pusztaszil, a gyertyán és több juharfajta. A
szakemberek hetente kétszer tartanak bejárást a város közterületein, ilyenkor a lakossági bejelentéseket a helyszínen megvizsgálják. Útjuk során szemrevételezik a fákat is,
és ha kétség merül fel egy fa egészségi állapotával kapcsolatban, speciális műszerrel
megvizsgálják. Ez a fa egészségi állapotáról,
a korhadás mértékéről is ad értékelést. Azt
is megtudtuk, hogy immáron kétszáz fán
sikerrel próbáltak ki egy eljárást, amelynek
során növényvédő folyadékot injektálnak a
törzsbe, ami 3-4 évig védi a fát a kártevőktől
és kórokozóktól.
Kohl Gyöngyi

A tavasz hírnöke lett az év vadvirága
Fotó: Pixabay

Már bontja szirmait a hóvirág, ami 2005ös védetté nyilvánításáig a nőnapi köszöntés jellemző virága volt. A kikelet fehérszirmú hírnöke ebben az esztendőben kiemelt figyelmet kap, ugyanis rá érkezett a
legtöbb voks a Magyar Természettudományi Múzeum Év vadvirágát kereső online szavazásán. Pakson és környékén az
Imsósi-erdőben és a Brinyóban, azaz a
dunaszentgyörgyi láperdőben találunk csodálatos hóvirágmezőket, de a kertekben is
több helyütt díszlik. Nemcsak a hóvirágnak
jut azonban idén fokozott figyelem, hiszen
több állat- és növényfajból is megválasztották az év „sztárját” többnyire lakossági szavazatok alapján. Fogyasztani már nemigen
fogyasztják az emberek, de a mesék világából még jól ismert a vadalma, ez lett az Év
fája az Országos Erdészeti Egyesület szavazásán. Azt írják a szervezet honlapján, hogy
fanyar ízű gyümölcséből egykoron zselét,
almabort, pálinkát és ecetet készítettek, illetve magas C-vitamin-tartalma miatt teát főztek belőle. Korábban fáját órafogaskerekek
fogaihoz és meghajtóművekhez használták, a kocsigyártók a legtartósabb szántalpakat készítették belőle, de a legjobb vonalzók és rajztáblák alapanyagát is a vadalmafa
adta. A fajra, sajnos, számos veszély leselkedik: magoncait és sarjait a vad előszeretettel
károsítja, illetve napjainkban a termőkorú
fák gyakran olyan nagy távolságra találhatók egymástól, hogy a kölcsönös beporzásnak nincs esélye, és emiatt beltenyésztettség
lép fel, írják.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) online szavazásán a tengelicet választották az Év madarává. Sík és
dombvidéken, lakott területeken, kertekben,
parkokban, gyümölcsösökben egyaránt ott-

honosan érzi magát és rendszeres vendég a
madáretetőkön és -itatókon. A csendesnek
nem nevezhető, pintyfélék családjába tartozó madárkára régebben a kitartás és a termékenység szimbólumaként tekintettek. Piros, fehér, fekete sávos fejéről könnyen felismerhető, magokkal táplálkozik, fiókáit
hernyókkal, apró rovarokkal eteti. A tengelicállomány enyhén növekvő tendenciát mutat ugyan, ami alkalmazkodóképességének, emberkövető magatartásának is
köszönhető, de a kedvező adatok ellenére
minden bizonnyal sok tengelic is áldozatául
esik a költési időszakban történő fakivágásoknak, olvasható az MME honlapján.
Az Év növényei, állatai idei listájára a nagy
szarvasbogár is felkerült, amely védett,
ahogy a Magyarországon fellelhető másik
öt szarvasbogárfaj is. A nagy szarvasbogár hím egyedének legfőbb ismertetőjegye
az „agancsa”, a nőstény sokkal egyszerűbb
küllemű. Bár nem tiszavirágéletűek, mégsem mondhatjuk, hogy a kifejlett egyedek
szép, hosszú kort érnek meg, ugyanis a hímeknek csupán néhány hét adatik, a párosodás után elpusztulnak, de a nőstények is
csupán néhány nappal, héttel élik túl őket.
Nagy szarvasbogarat nálunk az Imsósierdőben lehet megfigyelni.
A legkiválóbb gyöngyhalászokat is túlszárnyalja a levegővisszatartásban az Év emlőse, a mogyorós pele, ugyanis amikor a nyári forróságban elszenderedik, csak 5-10 percenként vesz levegőt. A Földművelésügyi
Minisztérium Vadonleső programja keretében 2014-ben hirdették meg először az Év
emlőse rendezvénysorozatot, aminek idei
győztese ez az állat lett. Az MME honlapjáról többek között azt is megtudhatjuk róla,
hogy ha menekülnie kell, különleges mód-

szert tud bevetni: képes elhagyni a farkát
borító szőrt és bőrt, viszont erre csak egy alkalommal képes, mivel a csupaszon maradó
farkcsigolyákon nem regenerálódik a bőr.
Egyébként hazánkban ez a pelefaj a legelterjedtebb, bárhol felbukkanhat, akár a kertekben is, de mivel rejtőzködő, éjszakai állat,
így nehéz meglesni. Létszáma csökken, aminek fő oka élőhelyeinek megszüntetése, téli
álmuk megzavarása, a téli hőmérséklet-ingadozások, az erős lehűléseket követő hirtelen enyhülések, valamint jelentős számban
válnak macska, róka, vaddisznó áldozatává.
Védett faj, tudtuk még meg a leírásból.
Egy jóféle harcsapörkölt sose rossz, főleg
ha túrós csuszával kínálják. Nos, idén még
nagyobb figyelmet kaphat a Magyar Haltani Társaság szavazásán az Év halává választott harcsa. A szervezet azt írja róla, hogy
amióta a vizák eltűntek vizeinkből, a legnagyobb halunk a harcsa (Silurus glanis), más
néven leső vagy szürkeharcsa. Hosszú életű
hal, egész életében növekszik. Másfél évszázada még kétmázsás példányokat is lehetett
fogni, de ma már a 100 kg fölöttiek is ritkaságszámba mennek. A faj mesterséges szaporítási módszere igazi hungarikum, amit
napjainkra más országok is átvettek. Mi,
paksiak, szerencsések vagyunk, mert a Dunában úszkálnak bőven.
Amíg a harcsa számos étel kedvelt alapanyaga, világító tölcsérgomba még véletlenül se
kerüljön a fazékba, ugyanis mérgező. Most,
hogy az Év gombájának választották, talán
ezt is többen tudni fogják róla, bár Pakson
és környékén nagy veszéllyel talán nem fenyeget, a szakemberek szerint ugyanis nem
élőhelye ez a vidék. A világító tölcsérgomba
egyébként tölcséres formájával, szép színével, ami az élénk narancssárgától a narancsvörösön át a sötét vörösbarnáig terjedhet,
kellemes látványt nyújt. S ha már a szép színeknél tartunk: az egyébként barna színét,
a párzás néhány hetére kékre váltó mocsári béka lett az Év kétéltűje. Az égkék béka jól
rejtőzködik, a nedves, nem túlzottan magasan fekvő élőhelyeket kedveli, például a KisBalatonnál, a Tisza és a Dráva ártéri erdőségeiben kuruttyol. Paks és környéke sajnos nincsen ezen a listán. Kifejlett korában
a szárazföldön él, főleg éjszaka, esős időben,
vagy a hajnali harmattól nedves növényzetben néz táplálék után. Az utóbbi évek aszályos tavaszai miatt egyedszáma lecsökkent,
ezért is választotta 2017 kétéltűjének az
MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya, olvasható honlapjukon.
-gyöngyPaksi Hírnök, 2017. február 24. n 9

A hagyományőrzésen volt a hangsúly
Színes programmal várták a közönséget a
Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű rendezvényhez csatlakozva a Csengey Dénes
Kulturális Központba. Az országos sorozatot évek óta a Magyar Népművelők Egyesülete hirdeti meg és bonyolítja le, munkájukat segíti többek között az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap. Minden integrált és önállóan működő közművelődési intézmény
önkéntesen csatlakozhatott a programhoz,
aminek 2017-ben Mindennapi hagyományaink volt a tematikája. Az egyes kulturális központok ehhez kapcsolódtak ötleteikkel, helyi sajátosságokkal. Tell Edit, a Paksi
Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője
elmondta, hogy Paks, és így a kulturális központ is, szerencsés helyzetben van, hiszen a
városban, az intézményben működő és hozzá kötődő hagyományőrző csoportok, civilszervezetek magas színvonalon dolgoznak. A háromnapos program első napján a
Vetővirág Népzenei Együttes és Cserenyecz
Katalin néptáncoktató tartott táncházat a
pusztahencsei óvodás és iskolás gyermekeknek, akiket farsangi szalagos fánkkal és kézműves foglalkozással is vártak. Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg 2016-os
támogatóiknak, a népzene iránt érdeklődőknek a Bartina Zenekar koncertjét, majd a
retrófarsangot jelmezversennyel és tombolával. A program második napján a Tűzvirág Táncegyüttes Gyermekzsibongója várta a családokat hagyományos télűző népi
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játékokkal, közös tánccal. Ezen a napon zajlott az a két program, amelyet első alkalommal rendeztek meg: az egyik a Hefner Erika
által szervezett Okuláré-előadások a szokásos fellépőcsapattal, a másik a Zseblámpával
a kultúrban elnevezésű intézményi bejárás.
– Kiváló volt mindkettő, minden program
nagyszámú érdeklődőt vonzott, de mégis kiemelném a színházi előadásokat, amelyek nem
amatőr szinten valósultak meg az intézmény

– Kiváló volt a hangulat, nagyon jól éreztük magunkat – mondta Klem Ivett, a Tűzvirág Táncegyüttes új, Gyermekzsibongó elnevezésű programjának első alkalmáról. Arról is beszámolt az anyuka, hogy a második délelőttön, sajnos, egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni, de a harmadikon megint ott volt két gyermekével, akiknek
egyébként már van kötődésük a táncegyütteshez. – Azért döntöttem szülőként a Tűzvirág mellett, mert azt szeretném, hogy a lányaim jó környezetben töltsék a szabadidejüket, felelős pedagógusok mellett – fogalmazott. Hozzátette: úgy véli, hogy a gyerekeknek fontos megismerniük a gyökereiket, és olyan értékeket, útravalót kapniuk, amiből
később is tudnak meríteni. A Gyermekzsibongót illetően bízhatnak ebben a családok,
hiszen tartalmában és lebonyolításában is a paksi táncegyüttesre jellemző profizmus
mutatkozik meg. – Gungl Rita, Pukli Gabriella, Klenk Réka, Bozár László és Ujvári Dávid mindannyian hozzájárulnak a program sikeréhez – mondja Mádi Magdolna, a Tűzvirág Táncegyüttes művészeti igazgatója, hozzátéve, hogy a foglalkozások pedagógiailag végiggondolt, kidolgozott forgatókönyv alapján zajlanak, de a gyerekek szempontjából könnyeden és szabadon. – Ez nem egy táncház, nem is annak szántuk, hanem egy
kézműves foglalkozással, néptánccal, énekkel, mesével, mondókával, játékkal, vetítéssel
vegyes, információban gazdag foglalkozás, ahol a gyerekek a jeles napokhoz kapcsolódó népszokásokat ismerhetik meg, miközben a család tartalmasan tölthet együtt időt –
fogalmazott Mádi Magdolna. Eddig három „zsibongásra” hívták a kisgyermekes családokat, téma volt a szüret, a karácsony és legutóbb a farsang. Mindegyik ünnepkör igen
gazdag népszokásokban, így bőséges ismeretanyag áll rendelkezésre a Gyermekzsibongó további alkalmaihoz, amiből évente hármat-négyet terveznek.
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különböző helyein: a ruhatárban, az emeleti térben, a hőközpontban, a zsinórpadláson,
a színpadon – mondta el Tell Edit, hozzátéve, hogy kivételes hangulata volt a közreműködők és Hefner Erika által összeválogatott
felolvasó-színházi daraboknak: tiszta képletet mutattak a mai világról, kortárs szerzők
tollából. Vasárnap busónap volt a Könyves
vasárnap programhoz kapcsolódva, ahol a
busójárás magyarországi szokásaival ismerkedhettek a családok. – Ebben az évben a fő
célunk az volt, hogy helyi sajátosságokat, értékeket mutassunk be – természetesen a teljesség igénye nélkül. Olyan tevékenységeket, programokat szerveztünk, amelyek egyrészt kikapcsolódást biztosítanak, másrészt
emelkedettséget, ünnepet hoznak a hétköznapokba. A képzőművészet, a tánc, a színház, az igényes szórakozás, a gasztronómia
a mindennapjaink része: külön-külön vagy
együtt, de mindenképpen szükségesek a
hétköznapok megéléséhez, társas kapcsolataink megtartásához – összegzett Tell Edit.
Az emeleti kiállítótérben Közös nevező címmel még megtekinthető a helyi alkotóközösség időszaki kiállítása, a Tűzvirág Táncegyüttes – az általuk meghirdetett
időpontokban – továbbra is várja a családokat gyermekprogramjára, a Korzó Színkör
Okuláré előadásaira minden hónapban hívják a színház szerelmeseit, Cserenyecz Katalin néptáncoktató pedig a Dunakömlődi Faluházba hívja és várja az érdeklődőket.
Kohl Gyöngyi

A Budai Várba tart a Gastroblues-kiállítás
Dunaújvárosban, a Munkás Művelődési Központban vendégeskedett a Gastroblues Fesztivál jubileumi kiállítása. A fotók és programleírások az elmúlt negyedszázad rendezvényeinek hangulatát idézik. A tárlat törzsanyagát
már láthatta a közönség a decemberi lemezbemutatón, ennek bővített változata indult most ország-, sőt Kárpát-medencejáró
körútra. Dunaújvárosban a Kultúrházak éjjelnappal program része volt a kiállítás, amelyet
február közepétől Pakson, a városházán lehet megtekinteni. Gárdai Ádám szervező azt
mondta, több magyar városban, Hódmezővásárhelyen, Esztergomban, Szegeden, a Dóm
kiállítóterében is helyet kap majd a tárlat, de
végigjárja Paks testvérvárosait, Visket, Kézdivásárhelyt, Galántát. Az utolsó állomás a Budai Vár lesz június 2-án. Itt, a Magyarság Házában tartják idén a sajtótájékoztatót koncertekkel, gasztronómiai programokkal és borászok
részvételével. Ugyanez a forgatókönyv a 25.
fesztiválon is, kiegészítve azzal, hogy idén zenei kurzusokat is rendeznek a Pro Artis Művészeti Iskolában, és társul a rendezvényhez egy
természetjáró teljesítménytúra is.

Gárdai Ádám azt mondta, egy-két héten belül pontot tesznek a szerződések végére, öszszeáll a program. Előbb nem tudták lezárni
a tárgyalásokat, mert tudni kellett, hogy miből fognak gazdálkodni. Július 3-án indul a

25. Gastroblues Fesztivál klubkoncertekkel, a
csarnok a tervek szerint már csütörtökön kitárja kapuit. A zenerajongók arra számíthatnak, hogy újra eljönnek a közönségkedvencek.
-vt-
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Újragondolják a városi közlekedést
A város közlekedési intézkedési tervének felülvizsgálata egyrészt esedékes, másrészt az
atomerőmű-beruházás várható hatásai miatt időszerű is. Az önkormányzat beszerzési eljárást követően a Közlekedéstudományi
Intézettel (KTI) kötött szerződést Paks Város Fenntartható Városi Mobilitási Terve,
forgalmi modellje elkészítésére, illetve a város közlekedési intézkedési tervének felülvizsgálatára.
A 2017 januárjában kezdődött munka folyamatába a városházán tartott egyeztetésen
a város jelentősebb munkaadóinak és civilszervezeteinek képviselői nyerhettek bepillantást. Süli János polgármester a találkozó
kezdetén azt hangsúlyozta: szeretnék, ha a
helyben élők a lehető legtöbb ötlettel járulnának hozzá a tervekhez.
Szele András, a KTI tudományos munkatársa a jelen helyzetet boncolgatva azt mondta, hogy Paks a gazdag városok gondjaival
küzd: jómódú a lakosság, sok a személyautó, a helyi tömegközlekedés nehezen fenntartható. A helybeliek mellett az ingázók is
„terhelik” az utakat. Az atomerőmű-építés
idején mind a lakosság, mind a munkahelyek, mind a járművek száma is ugrásszerűen megnő majd, de azt most még nehéz

pontosan megmondani, mennyivel. Emellett az új blokkok üzembe helyezése utáni időben is a mostaninál több lakos, több
jármű, nagyobb forgalom várható. – Közlekedési konfliktusokra, dugókra, balesetekre
kell számítani – húzta alá a szakember, hozzátéve: a fenntartható városi mobilitási terv
éppen azért készül, hogy rámutasson a megoldási lehetőségekre.
Macsinka Klára, a Mobil City Mérnöki Iroda tervezője előtt nem ismeretlen a város
közlekedési helyzete, részt vett a korábbi,
2011-ben készült intézkedési terv kidolgozásában is. Felvázolta a mostani – többnyire már akkor meglévő – problémákat
és azokat a várható hatásokat is, amikkel
a küszöbön álló nagyszabású építkezés jár.
Az M6-os átadása pozitív hatást gyakorolt
a városra, de a Kereszt utcára való bekötése nem jó megoldás, mondta. Hozzátette, hogy a tervezett elkerülőutat nem szerencsés a Gesztenyés útra, a város rekreációs területének szomszédságába bevinni,
illetve az volna jó, ha a Fehérvári út után
folytatódna észak felé, mert a Munkácsy és
Arany János utca és környéke ma az Anna
utcán keresztül közelíthető meg, amit orvosolni kellene. Szintén problémásnak ne-

vezte – különösen a közelgő beruházás miatt –, hogy az M6-os déli bejárójáról be kell
jönni lakott területre a tehergépkocsikkal
ahhoz, hogy az atomerőműig eljussanak.
Hangsúlyozta, hogy – bár történtek intézkedések – ma is az egyik baleseti gócpont
az elkerülőút és a Kölesdi út kereszteződése, ami még terheltebb lesz a beruházás
idején.
A jelenlévők sok ötlettel álltak elő, és számos vélemény is elhangzott. Kováts Balázs
többek közt szorgalmazta, hogy a munkaerő szállításában elektromos buszokat alkalmazzanak. Németh Tamás, a Sygnus Kft.
ügyvezetője szerint a teherforgalmat a közútról a Dunára kellene terelni. Harmat Gabriella azt javasolta, szemléletformáló kampányokkal igyekezzenek elérni, hogy nagyobb teret nyerjen a kerékpáros közlekedés.
Bognár Péter, az atomerőmű humán igazgatója egy elhangzott kritikára megjegyezte, hogy az autóbuszos munkába járást preferálja az atomerőmű. Emlékeztetett arra is,
hogy 2015-ben kerékpárbarát munkahely
címet is nyertek. Csapó Sándor a vasútvonal használata mellett érvelt, szerinte nem a
felszámolásán, hanem a fejlesztésén kellene
gondolkodni.
Vida T.
Paksi Hírnök, 2017. február 24. n 11

Váljék egészségére!

Képalkotó eljárások
Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

A képalkotó diagnosztikai vizsgálatokkal
igen alaposan vizsgálható a test bármely területe, szerve. Sorozatunkban ez alkalommal a röntgent, az ultrahangot, a tüdőszűrést és a csontsűrűség-vizsgálatot mutatjuk
be, ezek érhetőek el ugyanis a Paksi Gyógyászati Központban.
A Táncsics Mihály utcai központban dr.
Kun Gábor személyében egy szakorvos áll
rendelkezésre a röntgenen és az ultrahangon, de próbálják úgy szervezni a munkát,
hogy a lehető leggördülékenyebb legyen a
betegek ellátása. A röntgenben a felvételek
elkészítése a röntgenasszisztensek feladata,
a leletezés viszont az orvos dolga. Az ultrahangon más a helyzet, ott a teljes vizsgálati folyamatot a radiológus szakorvos végzi.
A röntgen és az ultrahang is beutalóköteles
szakrendelés, előbbi rendelési ideje hétköznaponként 8-14 óráig, utóbbié pedig 8-12
óráig tart. Amióta átálltak a digitális technikára, már nem kell bajlódni a röntgenkazettákkal vagy előhívni a filmeket, sokkal ritkábban van szükség felvétel ismétlésére, gyorsabb a leletezés és pontosabb a
diagnózis, mondja dr. Kun Gábor, hozzátéve, hogy körülbelül három éve új géppel
dolgozik az ultrahangon, ahol naponta átlagosan 10-12 páciens fordul meg, többüknél azonban nem egy vizsgálatot végez. A
röntgen ennél is forgalmasabb, ott nemigen van olyan nap, hogy ötvennél kevesebb beteg érkezne, illetve vannak olyan
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időszakok, amikor még ennél is magasabb a beutaltak száma, például influenzaszezonban. Az ultrahang a sürgősségi esetektől eltekintve előjegyzéssel működik, a
röntgennél viszont nem kell időpontot kérni. Röntgenre nagy arányban utal be a sebészet, de sok a mellkasfelvétel is tüdőgyulladás gyanúja esetén és műtétek előtti belgyógyászati vizsgálat részeként. Gyakori a
hasi és a kismedencei ultrahang, valamint
a pajzsmirigy vizsgálata. Az orvos felhívta
a figyelmet, hogy bizonyos ultrahangvizsgálatok esetében nem véletlenül kérik arra
a pácienseket, hogy éhgyomorra vagy telt
hólyaggal érkezzenek, ugyanis ha így tesznek, tisztábban „lát” a gép. Dr. Kun Gábor
kiemelte, ha éhgyomri vizsgálatról van szó,
a tea és a kávé fogyasztása is mellőzendő,
ugyanis a koffein összehúzza az epehólyagot. Ha telt húgyhólyag szükséges az ultrahangvizsgálathoz, elég előtte egy órával
meginni fél liter folyadékot. Az előjegyzési
idő körülbelül másfél-két hónap, de a sürgős vizsgálatokra tartanak fenn kapacitást,
tájékoztatott a doktor úr, hozzátéve, hogy
ha valaki nem tud megjelenni az ultrahangon vagy időközben okafogyottá válik a
vizsgálat, az jelezze ezt, hogy bejegyezhessenek egy másik pácienst.
Átlagosan naponta huszonöt tüdőszűrő-vizsgálatot végeznek a tüdőgyógyászati
szakrendelés égisze alatt a Paksi Gógyászati
Központban. Dr. Szilágyi Éva tüdőgyógyász
elmondta, hogy 2012-ben az előhívásos

technikát felváltotta a digitális, azaz már
nem kell „fotót” készíteni, hanem azonnal
láthatja a képet a monitoron. Kiemelte, hogy
ez nagyban megkönnyíti munkáját: a felvételek sokkal jobb minőségűek, részletgazdagabbak, így a legkisebb eltéréseket is fel lehet
fedezni, és pontosabb diagnózist felállítani.
Szükség esetén, mondjuk kórházi beutaláskor, ki tudják írni CD-re a felvételeket és a
páciens magával tudja vinni.
Bár egykor a tüdőszűrés elsődleges célja a tbc visszaszorítása volt, manapság már
egyre inkább a tumor kiszűrésére helyeződik a hangsúly, de szerepe lehet például a
légmell, a tüdőembólia és a szívnagyobbodás észlelésében is. Korábban kötelező volt
az évenkénti szűrés, de tekintettel a javuló helyzetre, 2014-től már önkéntes, így behívókat sem küldenek, tájékoztatott a doktornő. A vizsgálatra nem kell előjegyzést
kérni, ám mivel mindennap máskor van
szűrés, érdemes az időpontokról előzetesen
tájékozódni. Miután a recepción bejelentkezett a páciens, a röntgenváróterembe kell
mennie, ott is a tüdőszűrő ablakához. A tüdőszűrés évente egyszer ajánlott, a 40 év felettieknek ingyenes, a 18-40 éveseknek pedig 1700 forintba kerül. A nappali tagozatos diákok is mentesülnek a díj megfizetése
alól, csak vigyék magukkal érvényes diákigazolványukat vagy a hallgatóijogviszonyigazolást. Dr. Szilágyi Éva kiemelte, hogy a
tüdőgyógyászat és a röntgen szakrendelés
között szoros szakmai kapcsolat van.
Ü

Ü Amennyiben a radiológus kolléga a hozzá utalt páciens vizsgálata során úgy ítéli meg, hogy
tüdőgondozói konzílium szükséges, azonnal felveszi vele a kapcsolatot.
Nem feltétlenül kell Szekszárdig
buszozni vagy autózni, ha csontsűrűség-vizsgálatra van szükség,
ugyanis már a Paksi Gyógyászati Központban is elérhető, ráadásul megfizethető áron. A DEXA
azaz a denzitometriás vizsgálat
során a csontok ásványianyagtartalmát veszik górcső alá. Ezzel a szakmailag javasolt, standard eljárással azonban nemcsak
a csontritkulás és a töréskockázat
állapítható meg, hanem a gondozásba vételt követően, a kezelés
eredményessége vagy a betegség
esetleges súlyosbodása is nyomon követhető, mondta el dr.
Palotás Kinga, a gyógyászati központ reumatológus szakorvosa.
A csontsűrűség-vizsgálat elsősorban az 50 év feletti hölgyeknek, valamint nemtől függetlenül, mindazoknak a 40 év felettieknek, akiknek a családjában
előfordult csontritkulás, ajánlott,
de mozgásszegény életmód, kalciumhiányos étrend, alacsony
BMI, dohányzás, csekély behatásra bekövetkezett csonttörést
követően, illetve tartós gyógyszerártalom (antiepileptikumok,
szteroidok, pajzsmirigy-gyógyszerek, antikoagulánsok) fennállása esetén is érdemes elvégeztetni. A mérés során a beteget igen
csekély sugárterhelés éri, ennek
mértéke körülbelül egy ötvened
része egy mellkasröntgenének. A
néhány percig tartó, teljesen fájdalommentes vizsgálat során a
páciensnek mozdulatlanul kell
ülnie, előtte nyugodtan ehet, ihat,
valamint beveheti a gyógyszereit.
Dr. Palotás Kinga kiemelte, hogy
bár az a szóbeszéd járja Pakson,
hogy a szekszárdi gép jobb, ez
nem így van, a gyógyászati központban ugyanaz a vizsgálati módszer, csak más csontokon
végzik el. A DEXA-vizsgálat díja
2000 forint, a betegek fogadása
előjegyzéssel történik a 75/830750-es telefonszámon. Az előjegyzési idő 1-2 nap, az eredmény rögtön megvan. Kohl Gy.

A minőségi idősgondozásért
munkálkodnak
Fejlődik általuk a szakmaiság és
lelki segítséget is biztosítanak a
munkatársaknak azok a képzések, melyeket pályázati támogatásból szervez a Paksi Életfa
Idősek Otthona. Az intézmény
bekapcsolódott abba a régiós
együttműködésbe, melynek célja az idősgondozás színvonalának emelése a vidéki Magyarország településein. A Mintaprogram a minőségi időskorért
elnevezésű programmal még
négy évvel ezelőtt pályázott sikerrel a Norvég Civil Alaphoz
Alsómocsolád önkormányzata.
– Már a kapcsolatfelvétel idejéből is van gyümölcse a közös
munkának például ápolástechnikai kérdésekben. Képzések is
indultak két helyszínen: az Alsómocsoládi Őszi Fény Idősotthonban és a pécsi Szent Lőrinc
Gondozóotthonban – mondta el Kávási Brigitta, a paksi intézmény vezetője. – A hospiceképzés, a demenciáról szóló
komplex megközelítés, a kommunikáció és a konfliktuskezelés témákban szerveződtek a képzések, ezek folyamatosan fejlesztendő területek az
idősgondozásban. Kollégáim

örömmel vesznek részt az intézménylátogatással egybekötött
szakmai oktatásokon, hiszen
új tudásra és hasznosítható tapasztalatokra is szert tehetnek.
A sürgősségi ellátás területén is
részt vettünk egy képzésen, kifejezetten az idősotthonokban
előforduló esetekre koncentrálva – tájékoztatott. Az Életfa Idősek Otthona vezetője hozzátette: az ápolószakmában szükség
van a folyamatos továbbképzésre, az iskolában megszerzett tudás nem elég a gyakorlatban.
Vannak országos képzések, ám
ezek személyenként és területenként 20-30 ezer forintba kerülnek. Az intézmény ezt nem
tudja biztosítani folyamatosan
minden kollégának. A pályázati
projekt, mely április végén szakmai konferenciával zárul, térítésmentesen biztosít az eredményes munkához elengedhetetlen tudást a munkatársaknak.
A testvérintézmények vezetői
meghívást kaptak egy egyhetes tanulmányútra is Norvégiába. Bár az északi országban teljesen máshogyan épül fel a szociális ellátórendszer, Norvégia
más típusú jóléti állam, Kává-

si Brigitta bízik benne, hogy városunkban is hasznosítható tapasztalatokkal gazdagodhat április elején.
Egy másik pályázaton is nyert
az intézmény képzést személyes
gondoskodást végző szakemberek mentálhigiénés támogatására. A négyéves projekt február
végén egy tíz munkatárs részvételével zajló ún. szupervízióval
indul. (Ez egy olyan szolgáltatás,
ahol a segítő szakemberek egy
másik, külső segítő szakemberrel beszélhetnek a saját érzéseikről és szakmai kérdésekről.) Az
állami pályázat helyben biztosít
majd térítésmentes képzéseket
a projektidő végéig. – A szellemi hanyatlással járó megbetegedések gyakran agressziv, szekánt
vagy paranoiát mutató tünetekkel járnak. Lakóink életük utolsó szakaszát töltik az intézményben, emiatt kollégáim fokozott lelki megterhelés mellett
dolgoznak. A feszültségoldásban, a napi feltöltődéshez ebben
a szakmában elengedhetetlen a
szupervízió, ami egyben csapatépítő alkalom is lehet – fogalmazott Kávási Brigitta.
Dallos Sz.

Kiss Attila a borbarátok élén
Tisztújító közgyűlést tartott januárban az immár húszéves
múltra visszatekintő Paksi Borbarát Klub. Az alapító, örökös
tiszteletbeli elnök Kováts Balázs,
majd az újabb két ciklust koordináló Herczeg József után Kiss
Attilát választotta vezetővé a társaság. Száz rendezvény, nyolcvan borász, jó hangulatú estek –
ez a Herczeg József nevével fémjelzett időszak rövid összegzése.
– Egy elnök két ciklust vihet végig. A rotáció, a vérfrissítés, az
új gondolatok mindig szükségesek. Kováts Balázs után igyekeztem a tudásom legjavát nyújtani,

abban pedig egészen biztos vagyok, hogy Kiss Attila jó vezetője
lesz a társaságnak – összegzett a
leköszönő vezető. A szervezet új
elnökséget is választott, amelynek tagja lett Etessy Gábor, Sárközi György alelnök és Juhász
Sándor kincstárnok. Az új elnök
korábban a titkári pozíciót töltötte be, helyére Zuschlag János
került, aki többek közt a társaság
internetes felületét is kezeli.
A Prelátus pincéjének februári
vendége, Szentesi József 130 éve
letűnt magyar fajtákat honosít
meg újra Velencei-tó környéki ültetvényein. A paksi estre többek

között csóka, szerémi zöld, tihanyi és tarcali kék, laska és sárfehér szőlőkből készült borokkal
érkezett. – Beleástam magam a
régi irodalomba. Könyveket vásároltam, 1880 vagy az előtti iratokat. Sok olyan szőlőfajtát találtam a leírásokban, amelyről soha
nem hallottam, de úgy gondoltam, érdemes volna ezeket kipróbálni. Kiválasztottam tíz fehér és
tíz vörös szőlőfajtát, ezeket kezdtem átoltogatni, majd bort készíteni – mondta el a borász. Munkája eredményéről a paksi borbarátok is elismerően nyilatkoztak.
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Régi sorozat éled újra a Paksi Hírnök hasábjain. Tárgy/történet című rovatunkban
a Paksi Városi Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum egy-egy különleges kiállítási tárgyát mutatjuk be. Elsőként ismerjenek
meg egy gyapjasmamutfogat a Paksi Metszetből!
A paksi löszfalat a földtannal foglalkozó kutatók már az 1930-as évek óta alkalmasnak
tartják a Kárpát-medencében zajló ún. negyedidőszaki környezeti változások nyomon
követésére. A Paksi Városi Múzeum új kiállítása nemcsak a klímaváltozással foglalkozik, hanem az elefántfélék evolúciójával is.
Ennek oka, hogy a paksi rétegsorban 1945ben mamutfogat és lábszárcsontot találtak a
bányászat során, melyet a feljegyzések szerint Hum József bányamester személyesen
vitt el a budapesti Földtani Intézetbe. A vitrinekben látható mamutfogak, melyeket a Magyar Természettudományi Múzeumtól kölcsönöztünk, egy Harta környéki kotrásból
származnak.
A kiállítás a negyedidőszaki földtörténeti folyamatokat mutatja be, melyben periodikusan
váltakoztak a hideg és meleg időszakok. A vitrinekben három mamutfaj fogát lehet megtekinteni, ezen a képen a gyapjas mamut
foga látható. A mamutok közt akadtak olyan
fajok, amelyek a meleg klímát kedvelték, de
a gyapjas mamutok elsősorban a zord, hideg
éghajlathoz alkalmazkodtak. Ezek az állatok
a sztyeppi mamutból fejlődtek ki Kelet-Szibériában kb. 700-800 ezer évvel ezelőtt, de
Európában igazán gyakorivá csak a jégkor-

A gyapjas
mamut foga
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szak utolsó 70 ezer évében váltak. Fogazatuk
is kimondottan a hideg, füves, pusztai életmódra specializálódott.
A ma élő elefántoknak és a mamutoknak közös jellemzői többek közt a hosszú agyaraik
(ezek megnyúlt felső metszőfogak) és a lemezes szerkezetű őrlőfogaik. A növényevő emlősök körében ez a legfejlettebb fogszerkezet.
Bolygónkon körülbelül 23 millió évvel, de

Tárgy/
történet

főképp 5 millió évvel ezelőtt jelentős lehűlés vette kezdetét. Ennek következtében a
klíma szárazabbá vált, ami a füves területek térhódításához és az erdők visszahúzódásához vezetett. Sok lombevő állat áttért a
fűevésre, ami sokkal „keményebb” táplálék
volt, így az állatoknak alkalmazkodniuk kellett a megváltozott életkörülményeikhez. A
mamutok és az elefántok fogkoronája megnövekedett, egyre több lemezből állt, melynek segítségével képesek lettek jobban megőrölni a növényi táplálékot és a fűféléket.
Egy másik „találmány” is segítette az állat
élettartamának növekedését, ez pedig a fog-

váltás módja volt. Az elefántoknál végzett
megfigyeléseket alapul véve feltételezhetjük,
hogy a mamutok – sok más emlősállattal ellentétben – vízszintesen váltották a fogaikat,
ami azt jelenti, hogy a tejfogak és a maradandó fogak egymás után alakulnak ki, s az
állkapocsban hátulról előre tolják a használhatatlanná vált fogat.
A mamutok igen jól alkalmazkodtak a környezetváltozáshoz, több millió évig éltek a
Földön, de több nagytestű állathoz hasonlóan ma már nem találkozhatunk velük.
A kihalásukhoz az ember is hozzájárult,
de a vadászat önmagában nem okozhatta
a vesztüket, a klímaváltozás annál inkább.
A mamutok élettere a jégkorszakban kialakult speciális növénytársuláshoz kötődött,
a mamutsztyepphez, ami a hosszúszárú fűfélék tömegét jelenti. Ez a növényzeti típus
már szinte teljesen eltűnt, csak apró foltokban található meg a Föld északi területein.
Felhasznált irodalom:
Gasparik Mihály 2016: A gyapjas mamutok kihalási
ügyében – Perújrafelvétel.– Élet és Tudomány LXXI. (33):
1033-1035.
Gasparik Mihály & Medzihradszky Zsófia 2016: A mi jégkorszakunk – Pleisztocén élővilág a Kárpát-medencében.–
Természettár könyvsorozat, Magyar Természettudományi
Múzeum, Hermann Ottó Intézet, Budapest, 208 pp.
Gasparik Mihály: Jégkorszak - Nem mind gyapjas, ami
mamut , Élet és tudomány, 2008. (63. évf.) 24. sz. 751754. old.
Földessy Mariann, Fűköh Levente, Gasparik Mihály: A
paksi löszfal, Kiállításvezető az állandó földtani kiállításhoz, Paks, 2017.

Pekárikné Bakó Eszter

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Vilimi András
A 2014-es év fordulópont volt Vilimi András életében. Az atomerőműben dolgozó,
négygyermekes fizikus addig „szokásos”
életét élte: dolgozott, egyre azon munkálkodott, hogy egzisztenciát teremtsen, anyagi
biztonságot nyújtson a maga és családja számára, hajtotta a mókuskereket. Aztán 2014ben találkozott azokkal a családokkal, melyek egy helyi Waldorf-iskola és óvoda alapításán kezdtek munkálkodni. Megismerve
a módszer lényegét, feleségével csatlakoztak hozzájuk, és a 2015 elején megalakult
Aranyhal Waldorf Pedagógiai Egyesületnek később András lett az alelnöke.
A Waldorf-módszer alapja, hogy gondolkodó, döntésképes, a felelősséget vállaló embereket neveljenek, hangsúlyozza Vilimi András,
hozzátéve: tévedés, hogy teljesen szabadjára
engedik a gyerekeket. Erről szó sincs: a szabadság itt nem a szabadosságról szól, nagyon
is szigorú szabályrendszer van, de csak ott
vannak kötöttségek, ahol annak értelme van.
– Az elmúlt nagyjából két év amolyan ébredés volt a számomra: áthelyeződnek a hangsúlyok, a fontossági lista élén álló dolgok
helyére mások kerülnek az életünkben –
mondja. Példaként említi a televíziót, amitől
tavaly nyáron megváltak. – Tettünk egy pró-

bát, és nagyon meglepődtünk, mennyivel
több időnk van más dolgokra, egymásra, és
senki nem hiányolja a tévét – meséli, hozzátéve: a waldorfosok szerint ajánlott, hogy a
gyerek kisiskolás korig ne nézzen televíziót,
mert a számukra még oly fontos játéktól veszi el az időt. A döntéskor megígérte a gyerekeknek, hogy cserébe épít egy tyúkólat.
Ma már komoly állatsereglet, a tyúk mellett
nyúl, meg birka legelészik a kertben. András
az ól elkészülte után sem tette a ládafiába a
fűrészt, meg a kalapácsot, hanem barkácsolni kezdett. – Jó, ha a gyerekek nem azt látják,
hogy a munkából hazaérve eldőlök a kanapén, hanem azt, hogy tevékenykedem. Ez jó
példa nekik, és őszintén szólva nekem is jólesik – mondja.
András, miközben a doktorijára készül,
aranykalászos gazda végzettséget is szerzett,
és nyáron Németkérre költöznek. – Természetesen ez nem azt jelenti, hogy holnap otthagyom az atomerőműves állásomat, de
ahogy mondani szokták, ami jön, fogadd el,
ami megy, engedd el! Meglátjuk, mit hoz a
jövő, de az biztos, hogy már nem ragaszkodom görcsösen semmihez, és egy esetleges
változtatás gondolata már nem rémít meg
annyira, mint néhány évvel ezelőtt – fogal-

maz, hozzátéve, hogy szerinte sok embernek hiányzik ez a fajta nyugalom.
Magyarország egyébként világviszonylatban
a legjobb háromban van a működő Waldorfintézmények számát tekintve. Van rá igény,
éppen ezért nagy szükség lenne több képzett
Waldorf-pedagógusra, mondja András.
A Dunakömlődön működő Aranyhal Waldorf Óvoda és Iskola, ahova Andrásék 8, 5 és
3 éves gyermeke is jár (a legidősebb, a tízesztendős a szekszárdi Waldorfba) jelenleg egy
óvodai csoportot és két iskolai osztályt működtet. – Távlati célunk, hogy az önkormányzattól bérelt épületet megvásároljuk, ez stabilabb alapot adna az intézmény működtetéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, bár a
megnyitás óta pályázati források segítségével
már történt nyílászárócsere, megújult az utcafront, és hamarosan egy gyönyörű kapuval
gazdagodunk – mondja az egyesület alelnöke. – A mesebeli aranyhaltól hármat kívánhat az ember, a mi harmadik kívánságunk az
óvoda és az iskola után egy középiskola létrehozása. Ilyen intézmény Paks száz kilométeres körzetében nincsen. Ez azonban egy igen
komoly lépés, amihez a régióban működő
Waldorf-intézmények összefogása szükséges.
Kohl Gy.
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Gól nélkül indult a tavasz
Hajdú Ádám mellett Daru Bence a két téli
igazolása a Paksi FC NB I-es labdarúgócsapatának. A keretből Laczkó Zsolt és Kemenes Szabolcs távozott, tudtuk meg a tavaszi
szezonkezdet előtti sajtó- és szurkolói tájékoztatón az egylet Fehérvári úti székházában. A klub anyagi helyzetéről Haraszti
Zsolt ügyvezető tájékoztatott. – Az önkormányzat a maga segítségét megadta, és természetes, hogy kisebb-nagyobb támogatókat is próbálunk szerezni. Költségvetésünk
a nyárig rendben van, tehát a bajnokságot
biztosan be tudjuk fejezni. Mivel a központi bevételek az NB I-es kluboknál elég jelentősek, a következő szezonra, tehát őszre sem lesznek gondjaink, így erre a naptári évre ilyen jellegű problémákkal nem kell
számolni. Egy fontos dolgunk van, bent

kell maradni az NB I-ben – összegzett az
ügyvezető.
– Több mint biztatónak látom azt, ahogy a
csapat együtt van, és a szokásos összhang,
ami az együttest jellemezte, újra a régi. A
szakmai alapokkal eddig sem volt probléma. A társaságnak jó szezont, a drukkereknek jó szurkolást kívánok. Remélem, egyre
többen leszünk a hazai bajnoki meccseken –
tette hozzá Bognár Péter, a Paks SE labdarúgó szakosztályának elnöke.
– Edzőtáborral tudtuk kezdeni a felkészülést,
ami nagyon sokat számít. Remélem, ez majd
megmutatkozik a játékban is. Voltunk Telkiben, Törökországban, jó pályákon, jó körülmények között tudtunk edzeni, innentől már
csak rajtunk múlik, hogy ezt a formát át tudjuk-e menteni a tavaszi szezon első mérkő-

zésére – fogalmazott Csertői Aurél, a Paksi
FC vezetőedzője. A Gyirmót elleni találkozón végül nem esett gól. Az összecsapással
kapcsolatban e sorok írója és olvasója nincs
könnyű helyzetben, mert a 0:0-ra végződött
találkozón szinte semmi említésre méltó
esemény nem történt, a drukkerek hatalmas
taktikai csatát láthattak, sok hibával tarkítva.
– Sokkal többet vártam játékban magunktól, kifejezetten rosszul játszottunk, és némi
szerencse is kellett ahhoz, hogy ponttal tudjunk távozni Gyirmótról – értékelte a mecscset Csertői Aurél a klub honlapja tanúsága szerint. A Paks vezetőedzője hozzátette:
– Sokat kell változtatnunk a futballunkon, ha
bent szeretnénk maradni az élvonalban. Az
NB I-ben ennél több kell.
Faller Gábor

A 24 éves Hajdú Ádám középpályás és
hátvéd poszton játszott a legtöbbet. Dunaújvárosban kezdett futballozni, ezután az
MTK-hoz került, majd egy liverpooli kitérő után az MTK felnőtt csapatában játszott. A nyáron átigazolt a Budapest Honvédhoz, most pedig Pakson fél évre kölcsönben van.
– Örülök, hogy itt kezdhettem a felkészülési időszakot, a meccseken három gólt is

szereztem. Újra élvezem a játékot, nagyon
jó a csapat, remek az összhang a társakkal
– fogalmazott a játékos.
Daru Bence legutóbb a Zalaegerszeg színeiben a másodosztály gólkirálya lett 22 találattal. A 22 éves csatár 194 cm magas, és eddig még nem szerepelt élvonalbeli mérkőzésen. Nevelőklubja a Budapest Honvéd volt,
mégis a PFC-nél debütálhat az NB I-ben.
– A tavalyi egy extrán jól sikerült szezon volt,

és képesnek érzem magam arra, hogy az NB
I-ben is hétről hétre jól teljesítsek. Csatárként nyilván gólokkal tudom ezt igazolni –
mondta el a játékos, aki korábbi bokatörése után már teljes értékű edzésmunkát végez,
terhelhetőségéről a Paksi FC csapatorvosa is
meggyőződött. A tervek szerint két-három
héten belül újra 100%-os állapotban lesz, és
eredményes játékkal győzheti meg a klubot,
hogy érdemes volt Paksra csábítani. -faller-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Az első negyed döntött
Frissen igazolt irányítóval és szinte teljes kerettel várták Kovács Ákosék a Kaposvár elleni mérkőzést, „csak” Medve Máté és Bagó
Martin nem léphetett pályára sérülés miatt a
kosárlabdabajnokság 18. fordulójában.
Jól indult a találkozó, az új szerzemény,
Battle rögtön beköszönt egy triplával, majd
közelről is eredményes volt, 5-2-re ment
az ASE. A vendégek is elkezdték gyűjteni a pontjaikat, és valami hihetetlen biztos
kézzel tették ezt, egyszerűen nem tudtak
hibázni. Az egykor Pakson is megfordult
Wisseh három triplát is berámolt csakúgy,
mint csapattársa, Frazier, míg hazai oldalon sorra kimaradtak a helyzetek. Kínlódott az ASE, semmi sem akart sikerülni, a
tizedik perc végére jelentős előnyt gyűjtött
a Kaposvár.
A második felvonásban már nem „sült”
úgy a vendégek keze, mint az elején, de továbbra is sok volt a hiba hazai oldalon, a felzárkózási kísérleteket rendre visszaverték
Bakiék. Egészen a 17. percig kellett várni
arra, hogy újra egyszámjegyű legyen a két
csapat közti különbség, Tiby triplája után
36-45-öt mutatott az eredményjelző. Nagy
energiákat mozgósított a piros-kék társaság, és hét pontra csökkentette hátrányát a
20. perc végéig.

Jól indult a harmadik negyed, Will Tamás két hárompontost is elhelyezett a kaposvári gyűrűben, 49-51-re jöttek fel a hazaiak. Nem roppant meg a Kaposvár, 7-0-s
sorozattal válaszolt, a 26. percben időt kellett kérnie Teo Čizmićnek. Frazier távolijával tovább növelte előnyét a vendég, de nagy
küzdelemben újra sikerült visszakapaszkodni a hazaiaknak. Kovács Ákos értékesítette
három büntetőjét, ami után három pontra
olvadt a vendégelőny, de a negyed utolsó találatát a kék-fehérek jegyezték.
Jól kezdődött az utolsó felvonás is, Battle
és Kovács Ákos pontjaival egy pontra feljött az ASE, de nem sikerült átvenni a vezetést, gyorsan érkezett 4 pont válaszul.
Gilbert büntetője után 70-72-t mutatott az
eredményjelző, de elég volt pár figyelmetlenség, eladott labda, és Frazier közelije után
újra tetemes volt a két csapat közti különbség. A hajrában mindent megpróbáltak a piros-kékek, ám csak szorosabbá tudták tenni az eredményt. ASE–Kaposvári KK: 78-82
(17-31, 23-16, 19-17, 19-18).
A mérkőzés után Talor Ryan Battle úgy nyilatkozott, hogy az első negyed rossz védekezése miatt nagy előnyt adtak az ellenfélnek.
Később sikerült ugyan javítani ezen, de csak
futottak az eredmény után.

Sakkhírek

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Teo Čizmić is hasonlóan értékelt. – Gratulálok a Kaposvárnak, nagyon jól indították
a mérkőzést, különösen az első negyedet.
Gyakorlatilag úgy játszottak – nem kifogás!
–, ahogy egy olyan csapat ellen kell, amely
új játékost épít be. A folytatásban feljavultunk, csináltunk jó dolgokat, de az egyenlítés már nem jött össze. Ezt a meccset meg
kellett volna nyerni, ahogy a következő minden mérkőzést is.
Kovács József
A Magyar Kupa-döntő miatt kéthetes
szünet következett a bajnokságban, ez
idő alatt két edzőmeccset is játszott az
ASE a Gesztenyés úton. Először a MAFC
ellen léptek pályára Tibyék, és nem várt
vereséget szenvedtek. Ami biztató a jövőre nézve, hogy Ryan Watkins hosszú sérülés után visszatérve 21 pontot és 15 lepattanót szerzett. ASE–MAFC: 88-96.
A következő edzőmeccsen a másodosztályú Bonyhád volt az ellenfél. Az elején
akadozott a gépezet, a második negyedben pedig rengeteg pontatlan távoli dobást láthattak a nézők. A folytatásban aztán lassan felőrölte ellenfelét az ASE, kijött a két csapat közti fizikai különbség.
ASE–Bonyhádi KSE: 92-60.

Az Atomerőmű SE NB I-es sakkcsapata
8,5–3,5 arányban legyőzte a Szombathely
együttesét a bajnokság 6. fordulójában. Az
Erzsébet Nagy Szállodában rendezett öszszecsapáson öt táblán diadalmaskodtak a
paksi játékosok, a többi asztalnál döntetlen
született. Az atomosok első számú egylete
jelenleg harmadik a tabellán. Az NB I/Bben szereplő ASE II. szintén a szombathelyi HVSE II. ellen meccselt és 8–4 arányban alulmaradt. A piros-kék klub sakkozói
közül egyedül Györkös Lajos tudott nyerni,
emellett 6 döntetlen és 5 vereség a mérleg.
A paksiak a tízcsapatos bajnokság 9. helyén
állnak.
-efgé-

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

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Nem pörgették fel a dzsúdót az új szabályok
Új szabályokat tesztelnek élesben a dzsúdósok a hazai és nemzetközi versenyeken, a tesztidőszak egészen a budapesti világbajnokságig tart. Eddigi tapasztalatairól
Hangyási Lászlót, az ASE cselgáncs szakosztályának vezetőedzőjét kérdeztük.
– A férfiaknál is négy percre csökkent a mérkőzés ideje a női versenyzőkéhez hasonlóan.
Jónak tartja?
– Az idei versenyeken is látszott már, hogy
nagyon erős mindenki, nem fognak elfáradni négy perc alatt, ebből következően statikusabb lesz a dzsúdó. Előfordul más sportágakban is, hogy annyira kiegyenlítődnek
az erőviszonyok, hogy ezredmásodpercre
azonos eredménnyel érnek célba a versenyzők, és két aranyérmest hirdetnek. Ez alól a
dzsúdó sem kivétel. Sok országban már anynyira feljavultak a versenyzők, hogy egy-egy
súlycsoportban tíz hasonló tudású dzsúdós
is esélyes egy-egy versenyen az első helyre,
egy-két kivételtől eltekintve. Mivel nagyon
sok az egyforma képességű versenyző, ezért
nem is várható el, hogy a mérkőzések mindig ipponnal végződjenek. A szabályalkotók
szándéka azonban, hogy a rövidebb idő miatt látványosabbak legyenek az összecsapások, félek, nem teljesül.
– A pontozáson is változtattak.
– Már nincs jukó – korábban még volt koka
is –, s hogy a nézők könnyebben értsék, csak
a wazaari és az ippon maradt. Most már egy
juko értékű akcióra is wazaarit adnak, ami

pedig nagy különbség. A régi szabályoknál
egy bírónak meg kellett tudni látni a két akció közti különbséget. Ha kétségek merültek
fel, ott volt a videóbíró, el lehetett dönteni,
hogy jukó, wazaari vagy ippon. Eleve három
szőnyegbíró van, ha nem értenek egyet, ott
a főbíró, és plusz a fő-fő bíró, aki – ha nincs
egyetértés – dönt, hogy mennyit is ért az akció. Az új szabály, véleményem szerint, nem
objektív. Az, hogy tiszta játékidőben már
nem lehet csak intéssel nyerni, az jó, Barna
például a riói olimpián nem kapott volna ki,
mehetett volna az aranypontért. Ugyanakkor az, hogy két wazaari nem adódik össze
ipponná – a régi szabály szerint ezzel megnyerte a mérkőzést a dzsúdós –, az nem jó.
Hiába dob valaki két csodálatos wazaarit, az
ellenfél meg két kis „valamit”, az eredmény
kiegyenlítődik, pedig a valóságban óriási a
különbség.
– Változott az intések száma, és bizonyos fogások is más megítélés alá esnek. Ezekről van
már tapasztalat?
– Eddig négy intés után volt vége a versenynek, most már három is elég. A legutóbbi versenyen például Ungvári Attila grúz
ellenfelével a meccs elején kapott egy páros intést. Utána a grúz volt valamivel aktívabb, Attilát intették, majd mentek tovább,
nemigen kockáztattak, újabb páros intés, és
vége is lett a mérkőzésnek, Ungvári vesztett.
Hamar ki lehet osztani három intést, és itt
megint mérlegelni fognak, még nagyobb le-

hetőség van arra, hogy a bírók „támogassák” valamelyik versenyzőt. Egy kis akciót
is többre tartok, mint azt, hogy egy kilépésért kiosszanak egy intést. A fogási szabályokon már a bulgáriai verseny után korrigáltak, nem veszik olyan szigorúan a tiltott
fogást, de csak támadni lehet belőle, védekezni nem.
– Összességében mi szűrhető le ez idáig a versenyeken tapasztaltak alapján?
– Nem mondhatom, hogy a négyperces
mérkőzésidő rossz, mert ott van utána az
aranypont lehetősége, de nem pörögtek fel
annyira a mérkőzések, mint ahogy várták.
Tapasztaltuk versenyen, hogy nagyon sok
mérkőzés elment aranypontig, és ott már
nincs időkorlát, akadt, amelyik nyolc percig
tartott. Volt már itthon junior, ifjúsági és felnőtt verseny is, amelyek után úgy tűnt, hogy
hosszabbak voltak időben, annak ellenére,
hogy rövidültek a mérkőzések.
Úgy érzem, a mi versenyzőinknél nem lesz
probléma az új szabályok kapcsán, fizikailag
jól felkészültek. A ob döntőjében Csoknyai
Laci aranyponttal, Cirjenics Miki földharccal nyert. Az új szabály szerint 20 másodperc leszorítással már be lehet fejezni a mérkőzést, és a mieink jók földharcban. Nem
mindegy, hogy nyolcperces aranypontos
mérkőzés, vagy kétperces leszorítás vagy
fojtás utáni győzelemmel várja valaki a következő ellenfelét.
Kovács J.

FELHÍVÁS
A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány azzal a kéréssel fordul
Önökhöz, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák az Alapító Okiratunkban megfogalmazott alábbi célokat:
– Elismerje és ösztönözze azoknak a diákoknak a teljesítményét, akik
az általános iskola 5. osztályától az első diploma megszerzéséig, az
anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt értek el.
– Elismerje a velük foglalkozó felnőttek eredményes tehetséggondozó munkáját.
A kiváló eredményt elért fiatalok részére felsőfokú tanulmányuk folytatásához ösztöndíjat biztosítson.
Adószámunk: 18850099-1-17
Segítségüket ezúton is köszönjük!
A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány Kuratóriuma

TEMETKEZÉS

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u
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Pupp Réka az 52 kg-os
mezőnyben is eredményes
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A dobogó második fokára állhatott fel a súlycsoportot váltó Pupp Réka az 52 kg-os mezőnyben a
felsőőri cselgáncs European Open-tornán. Az első
mérkőzésen az angol Giles-t verte, majd a másodikban az olasz Giordát győzte le. A döntőbe jutásért az amerikai Delgado ellen ipponnal győzött,
a döntőben azonban a háromszoros tokiói Grand
Prix-győztes Hashimoto jobbnak bizonyult nála.

Az ASE dzsúdósa korábban a 48 kg-osok között
versenyzett, januártól lépett tatamira az 52 kgban. Hangyási László szakosztályvezető szerint
valószínűleg ez végleges váltás.
Ő mondta el, hogy Pupp Réka a novemberi U23as Eb-n még hozta a súlyát, ám jött az extrém hideg tél, amikor a versenyző nem tudott a jeges talajon rendes futóedzéseket tartani, majd az ünnepeket és a vizsgaidőszakot követően már nem
tudott 48 kg-ra visszajönni.
– Fogyasztásnál az az optimális, ha a testsúly
5%-a körül kell leadni, a 10% már nagyon sok.
Azt nem lehet elvárni, hogy Réka csak úgy visszaálljon 48 kg-ra, tovább kell lépni, és megpróbálni az 52 kg-ban. A súlycsoportváltáshoz általában
egy év kell, nem akartuk húzni az időt, mert utána jön az újabb olimpiai kvalifikáció. Intő példa
Gercsák Szabina esete, akinek, mire súlycsoportot
váltott, nem maradt ideje, hogy elég pontot szerezzen az új ellenfelek között az olimpiai kvalifikációhoz. Ezért is megyünk mostanában Rékával
kicsit több versenyre, hogy legyen mérkőzése, fel
tudjuk térképezni az ellenfeleket, és ha kell, átalakítsuk a technikai repertoárját.
-joko-

Pakstól 22 perce, M6-os közeli,
Dunaföldvári lakóparkban sarokkádas,
1. emeleti, új beépített konyhás,
2 szobás, nagy erkélyes szép lakás eladó.
A belső udvarban új játszótér,
így gyermekes családnak
is ideális választás. Ár: 6,7 M .
Tel: 06-30-889-3826.

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

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Helyes válaszával paksi ajándékcsomagot – sapkát, bögrét,
kötényt, könyvet – nyerhet!

A rejtvényben egy épület nevét rejtettük
el. A megfejtéseket március 6-ig várjuk a
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre.
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Gratulálunk előző játékunk nyertesének,
Nagypál Jánosnénak.
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KEDVTELÉSI CÉLÚ KISGÉPHAJÓ-VEZETŐI
ÉS VITORLÁS KISHAJÓ-VEZETŐI TANFOLYAM
indul Pakson márciusi kezdéssel

NEMZETKÖZI HIVATÁSOS HAJÓVEZETŐI
TANFOLYAM (motoros és vitorlás is egyben)

indul Horvátországban előzetes egyeztetéssel.
Minimum négy fő esetén időpont választható.

(Szekszárdon, Kalocsán, Baján minimum 10 fő esetén)

Figyelem! Ezt a nemzetközi hajóvezetői engedélyt
bármely tengeren, illetve óceánon elfogadják.

Ugyanitt tengeri kategóriára is lehet jelentkezni.

Jelentkezés
a 70/603-2193-as telefonszámon,
a Csengey Dénes Kulturális
Központban,
illetve a Ciao Étteremben.

Csoportos jelentkezés esetén kedvezmény
mindegyik kategóriában.
Jelentkezés a 70/603-2193-as telefonszámon,
a Csengey Dénes Kulturális Központban,
illetve a Ciao Étteremben.

Budapesten
a XI. kerületben
2 szobás
NYARALÁS AKÁR 125€/FŐ KEDVEZMÉNNYEL!*

lakás kiadó.

NAPOSPART - HOTEL ISKAR e

1 hét repülővel, 3 ágyas szobában, All Inclusive ellátással.
Indulás: 2017.09.05.

329,- € (100.641 Ft)/fő ártól

1

NAPOSPART - SMARTLINE MERIDIAN f

Telefon:
20/487-41-68

Napi hírek
és információk
a városról,
az atomerőműről:
paksihirnok.hu

1 hét repülővel, 3 ágyas szobában, félpanzióval.
Indulás: 2017.09.05.

348,- € (106.453 Ft)/fő ártól

1

NAPOSPART - iHOT@L SUNNY BEACH f
1 hét repülővel, 4 ágyas szobában, All Inclusive ellátással.
Indulás: 2017.09.05.

522,- € (159.680 Ft)/fő ártól

1

RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA

7030 Paks, Dózsa György út 102. • Tel/Fax: (75) 311-130
info@ritaliatravel.hu • WWW.RITALIATRAVEL.HU
*Akár 125 €/fő kedvezmény illetve akár 35% kedvezmény a szállás díjából, egyes 2017 nyári Neckermann
repülős ajánlatokra (HUN NAH és HUN FAX), illetve árfolyamakció 305,90 Ft=1 EUR árfolyamon 2017.02.06
és 2017.02.28. között vagy visszavonásig a 2017 nyári ajánlatokra.1 Kedvezményekkel csökkentett ár. Az ár
tartalmazza a megjelölt szállást és ellátást, a repülőjegy árát és a transzfert. Ezen felül fizetendő a repülőtéri illeték (89€/fő (27.255 Ft/fő)) és a biztosítás. A foglalás a szabad helyek függvényében lehetséges!
Árainkat Euróban garantáljuk. A szerződésben a részvételi díj forintösszege a Neckermann érvényes Árfolyamakciója vagy a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül meghatározásra. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek az irodákban. (N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., eng.sz.: R00801/1999/1999.), Ritalia Travel Utazási Iroda eng.sz.: U-001312.)

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben
1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm) – 88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)
1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm) – 42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) – 20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) – 11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)
A hátsó borító felára 20%. Színes felár: nincs.
További információ: Fonyó Ingatlan és Média Iroda – 30/557-3645.
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Ingatlanvagyonértékelés,
ingatlanközvetítés.
Lakó-, mezőgazdasági, ipari,
kereskedelmi ingatlanok vagyonértékelése
Pakson, a Tolnai úton 1373 m2 telekterületű társasház egyben eladó
736,95 m2 beépített alapterülettel.
3 lakás 229 m2,136,20 m2, 43,10 m2,
jól működő üzlet 228,80 m2, raktár
66,05 m2, garázsok 66,05 m2. Az ingatlan ára: 172 millió forint.

Pakson, a Kurcsatov úton, hőszigetelt, 2 szobás, minőségi bútorokkal
berendezett lakás kiadó. 80 000 Ft/
hó. 3 havi kaució szükséges.
Németkéren, a Szabadság utcában
a COOP üzlethelyiség és a virágbolt
között 54 m2-es üzlethelyiség raktárral eladó. Irányár. 6,1 M Ft.
Pakson, az Árnyas utcában 3.
emeleti, teljesen felújított, hőszigetelt két és félszobás, azonnal beköltözhető lakás eladó.
Ár: 15,8 M Ft.
Bölcskén, az Esze Tamás utcában,
a pincefalu előtt, 2 szobás családi
ház eladó. Irányár 3,6 M Ft.

Pakson, a Bástya utcában, felújított, 83 m2-es 2 szoba, nappalis,
konyha+étkezős, fürdőszobás, infraés cserépkályha-fűtéses családi ház,
kis gondozott kerttel eladó.

Bölcskén, a pincefaluban jó állapotú présház pincével eladó.
Présház: 38 m2, pince: 62 m.
Irányár: 1,1 M Ft.

Pakson, a Virág utca és a Laktanya utca sarkán ötlakásos, földszinti társasházban, garázzsal,
kis kerttel, 114 m2 önálló bejáratú lakás eladó. Fűtés: vegyes tüzelésű kazánnal központi fűtés.
Irányár: 21,3 M Ft.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
ingatlanvagyon-értékelő
és közvetítő.
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu

