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Legalább
egymilliárdot
ígért a kormány
a paksi térségnek
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PIHENÉS • GYÓGYULÁS • KIKAPCSOLÓDÁS

PAKSI
GYÓGYÁSZATI KÖZPONT
MOZGÁSTERÁPIÁS

Aquaerobic, nyugdíjastorna,
kondícionáló vízi gyógytorna,
egyéni gyógytorna, Pilates,
kismama száraztorna, intimtorna…
Csupán néhány a gyógyfürdő nyújtotta
lehetőségek közül

RÉSZLEG
Nyitvatartás:
H-P: 8:00–20:00
Sz-V: 9:00–20:00
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Tel.: 75/ 830-830
www.paksigyogyfurdo.hu

Merüljön el medencéinkben!
Minősített gyógyvizünk saját kútból,
kb. 800 méter mélyről tör fel.

Kényeztesse testét különféle
masszázsokkal, kezelésekkel!
Mindezeket kombináltan is
igénybe veheti: 25-55 perc
masszázs+kedvezményes fürdőbelépő.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Sötétedés
után is vár
a futópálya
Elkészült a közvilágítás kiépítése
az ürgemezei futópályánál, ahol
költségtakarékos, ledes világítótestek adják a fényt. Lakossági
kezdeményezésre döntött az önkormányzat a 29 millió forint értékű beruházásról, sokan használják ugyanis a pályát, de mivel
a város szélén van és távol esik a
lakott területtől, sötétedés után
csak megvilágítva használható biztonságosan. A kivitelezésre a DC Dunakom Plusz Kft.
kapott megbízást, illetve alvállalkozóként a Pavill Kft. szakemberei is dolgoztak a megvalósításán.
A strand melletti terület fejlesztése 2016-ban folytatódik.
Fontos megjegyezni, hogy a futópályára járművel felhajtani továbbra is tilos.
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Évet értékelt a polgármester
Magyarországnak szüksége van
az új paksi blokkokra, szögezte le
hagyományteremtő újévköszöntő beszédében Süli János polgármester január második szombatján a Csengey Dénes Kulturális
Központban, hozzátéve: a bővítés kapcsán a város előtt álló feladatokat csak együttműködve lehet megoldani. Paksot 2015-ben,
ahogy korábban is, a kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte, és erre törekednek majd az új
esztendőben is, emelte ki a polgármester, aki nem lát okot aggodalomra a jövőbeni fejlesztések finanszírozása tekintetében.

Ilyen fejlesztés lesz idén a Váci
Mihály utcai tömbbelső, az Ady
Endre és a Kinizsi utca felújítása,
az új, többfunkciós vízi színpad
a Dunán, és ilyen lesz a közeljövőben többek közt egy konferenciaközpont és médiacentrum
létrehozása a Paksi Képtár szomszédságában, a polgármesteri hivatal felújítása, a gimnázium új
tornacsarnoka és a Táncsics park
újragondolása. A fejlesztések irányát a hétéves gazdasági programban fektették le.
A polgármester beszélt a nyáron megalakult Paksi Társadalmi Tanácsról is, amely az erő-

műbővítésben érintett 41 települést koordinálja. Hangsúlyozta: a
kormány, ígéretéhez híven, viszszaállította a térségi támogatási rendszert, a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány pedig több mint 700 millió forint
értékben támogatta az önkormányzatok pályázatait.
Süli János beszédében sorra vette a város intézményeit és cégeit,
kiemelve, hogy vizsgálják az idősek otthona bővítésének lehetőségét és keresik a pályázati forrást
a minisztériumi dicséretet kiérdemelt Csengey Dénes Kulturális Központ felújítására. Elhang-

zott: az ütemterv szerint májusban elindulhatnak a Fehérvári
úti stadion első munkálatai. – A
polgármesteri hivatal munkájáról érdemtelenül kevés szó szokott esni – húzta alá a polgármester, kiemelve, hogy elkerülhetetlen a létszámbővítés a városháza
osztályain, hogy a hivatalban dolgozók el tudják végezni a megnövekedett feladatokat.
A beszédet követően az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar
adott nagy sikerű koncertet,
Drahos Béla vezényelt, szólista
volt Geszthy Veronika és Dániel Gábor.
-kg-

Legalább egymilliárdot kaphat a térség
Idén kialakítják a Paksi Társadalmi Tanács formális működési rendjét, létrehoznak egy ötfős munkaszervezetet, összegzik
a tanácshoz tartozó negyvenegy
település fejlesztési elképzeléseit – számolt be Süli János polgármester, társelnök a tanács keddi
paksi üléséről. Az egyeztetésről
kiadott miniszterelnökségi közlemény mindehhez azt is hozzátette, hogy a tavalyinál több, legalább egymilliárd forintos támogatást biztosít a kormányzat a
paksi térség számára.
Mint Süli János tájékoztatott: az
elmúlt évet eredményesnek értékelték, a térség települései a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési

Alapítványon keresztül 750 millió forint fejlesztési forráshoz jutottak pályázati úton. A korábbi
500-ról 600 millióra emelt forrást a pályázatok beérkezése után
toldotta meg a kormányzat újabb
150 millió forinttal, hogy egyetlen jogos igény se maradjon kielégítetlen – mondta Süli János.
Arra is kitért, hogy Lázár János,
aki szintén társelnöke a tanácsnak, részletesen beszélt a brüszszeli eljárásokról. A Miniszterelnökséget vezető miniszter megnyugtatta a településvezetőket: a
Paks II. projekt mindenben az
előzetes ütemtervnek megfelelően halad. Lázár János – miként a Miniszterelnökség közle-
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ménye idézi – kiemelte: az unió
sem vitatja, hogy szükség van új
blokkokra Pakson, mivel az uniós energiapolitika része a nukleáris kapacitás fenntartása.
– Brüsszellel kereskedelempolitikai jellegű vitája van a magyar
kormánynak, amely azonban
nem veszélyezteti és nem késlelteti a Paks II. projekt megvalósítását – fogalmazott.
Süli János mindehhez hozzáfűzte, nem szokatlan eljárásról van
szó, más – például angol és finn –
erőműveknél, illetve más ügyekben is folytak, folynak ilyen vizsgálatok. Szavai szerint Lázár János pozitív döntésre számít. A
Paks II. projektről egyébként Bán
Tamástól, az MVM Paks II. Zrt.
vezérigazgatójától tudtak meg
többet a térség polgármesterei.
Nagy Róbert, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója pedig arról adott tájékoztatást, hogy a Kalocsa–Paks
híd tervezésére kiírt tenderre
több érvényes ajánlat is érkezett,
a döntés napokon belül megszületik. Szeretnék, ha idén meglenne az építési engedély. Süli János
összegzése szerint a térség települései a kormányzati ígéreteknek
megfelelően a civilszervezetek és a
sportegyesületek támogatása mellett számos sikeres fejlesztést tud-

tak megvalósítani. Mint mondta,
fontos, hogy a jövőben összehangolják az elképzeléseket. – Együtt
és nem egymással versengve kell
felkészülni a küszöbön álló feladatra. Fontos, hogy a fejlesztések hosszú távon fenntarthatóak legyen – hangsúlyozta ismételten. Mint vázolta, arról még nem
született döntés, hogy a fejlesztési
forrásokat honnan és milyen módon kapják meg a települések, de
szerinte a pályázati rendszer mellett szükség lenne arra, hogy az illetékes tárcák által koordinált, jól
tervezett beruházások valósuljanak meg.
Mint kifejtette, a térség fejlesztésében a tervezett közös szerepvállalás helyett a meglévő blokkokat működtető, illetve az újakat építtető társaságok minden
bizonnyal külön állnak majd
helyt. Ennek egyebek mellett az
az oka, hogy más minisztérium
irányítása alá tartoznak, illetve
meghiúsulni látszik az az elképzelés, hogy a blokkok elkészülte
után azonos lesz az üzemeltető.
Korábban az volt ugyanis a terv,
hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-hez kerül ez a feladat, de
ezt az Európai Unió a piac túlzott
befolyásolásának lehetősége miatt kifogásolja – fejtette ki Süli János.
Vida Tünde
Paksi Hírnök, 2016. január 22. n 3

Sok újdonság lesz
a városi nagyrendezvényeken
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Hagyományteremtő szándékkal, a városi párbeszéd jegyében polgármesteri évértékelő és
újévköszöntő hangverseny nyitotta a 2016-os paksi rendezvények sorát, s a következő tizenkét hónap programnaptárja
további újdonságokat is tartalmaz, tudtuk meg Csapó Ágnestől. A városmarketing-referens
elmondta, a rendezvények szervezésénél kiemelt szempont,
hogy betöltsék közösségmegtartó, közösségépítő szerepüket,
és olyan kínálatot adjanak, amivel minőségi kulturális élményt
és olyan szórakozást nyújtsanak a lakosságnak, amellyel
több korosztály megszólítható.
A március 15-i városi ünnepséget teljesen újragondolta az
önkormányzat. A nemzeti ünnep méltó és rendhagyó megünneplésére készülnek. Az elképzelés szerint felvonulást tartanak, az ünnepi műsort pedig
megújult színpadon, helyi és
környékbeli színjátszó csoportok közreműködésével képzelik
el a jövőben. Csapó Ágnes ar4 n Paksi Hírnök, 2016. január 22.

ról is tájékoztatott, hogy szeretnék, ha nemzeti ünnepünkön a
kistérségből is sokan eljönnének a paksi megemlékezésre.
A Sillerfesztivál ismét kétnapos
lesz, a kulturális programban az
első napon erőteljesebben koncentrálnak a hagyományőrzésre. 2016-ban is lesz Mobilitáshét és autómentes nap, amit
új elemként UltramarAtomversennyel, nagyszabású városi
sportnappal és koncerttel zár-

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

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

nak. Az új vízi színpad elkészültéig sajnos a Duna-parton nem
tudnak nagyrendezvényt tartani, ezért más helyszínben kellett gondolkodni. Mivel nincsen feltétlenül színpadigénye,
a szezonnyitó halászléfőzőverseny maradhat a festői szépségű sétányon, ám a többi ott
rendezett nyári programnak új
„otthona” lesz. Az egyeztetések még folyamatban vannak,
de felmerült lehetséges hely-

színként a Táncsics park, oda
képzelik el jelenleg az augusztus 20-i rendezvényt, illetve egy
új, Város napja elnevezésű, a német nemzetiségi nappal összekötött nagyszabású civil napot.
Itt a helyi civilszervezetek mutatkozhatnak be, az érdeklődők
megismerhetik tevékenységüket és arról is képet kaphatnak,
milyen módon kapcsolódnak a
civilszervezetek a város kulturális életébe. Erre a rendezvényre minden évben testvérvárosi
delegációt is várnak majd, idén
Reichertshofenből, többek között azért, mert 25 éves lesz a
Roger Schilling zenekar. A népszerű, ismert, nagy érdeklődésre számot tartó programok közül az önkormányzat idén is
támogatja, illetve részt vesz a
Gastroblues fesztivál, a gyermeknap, az Atomfutás megszervezésében, decemberben
pedig megújult programokkal
nyitja kapuit az adventi udvar.
A végleges programnaptár hamarosan elkészül, a lakosság a
március 15-i programról plakátokon értesülhet, illetve a tervek
szerint ebben az évben is kiadja az önkormányzat a tavaszi, a
nyári és az őszi programfüzetet,
a mobilitáshét programjairól
pedig a tavalyi évhez hasonlóan külön kiadványt juttatnak el
a háztartásokba.
Kohl Gy.

RITALIA TRAVEL
Megmártózni a nagyvilágban…
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Májusban időközi választás
várható a hetes körzetben

Minden
ingatlanról
nyilatkozni kell

Tell Edit váltja a Csengey Dénes
Kulturális Központ szakmai vezetői székében Hefner Erikát, aki
nyugdíjba készül. Mivel a poszt
összeférhetetlen az alpolgármesteri pozícióval, Tell Editnek erről,
és valószínűleg a képviselőségről
is le kell mondania, jelentette be
Süli János, Paks polgármestere.
– Minden szempontot mérlegelve, figyelembe véve az önkormányzat és a Csengey központ
hosszú távú működőképességét,
a frakcióval egyeztetve úgy döntöttem, hogy Tell Editet bízom

A januárban életbe lépett telekadó kapcsán az önkormányzat
felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozásoknak minden ingatlanjukról bevallást kell készíteniük,
hiszen ezen adatok alapján tudja az adóhatóság megállapítani,
hogy az adott ingatlannak van-e
olyan területrésze, amely teleknek minősül, és ha igen, akkor
a rendelet szerint melyik kategóriába tartozik. Gyakori hiba,
hogy az adózók nemleges nyilatkozatot adnak ki, holott az ingatlan-nyilvántartás szerint van
ingatlan a tulajdonukban. Ez
jellemzően a három hektár alatti területek és a lakástulajdonok
esetében történik így.
Aki nem, vagy rosszul töltötte
ki a telekadó-bevallást, az a napokban felszólítólevelet kap, tájékoztatott dr. Török Erzsébet,
az önkormányzat adócsoportjának vezetője.
2016-tól telekadót kell fizetniük a paksi vállalkozásoknak. Ha
a társaság tulajdonában van ingatlan, akkor az új adófizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon
belül vissza kellett juttatni a bevallást az önkormányzat adócsoportjához; ha pedig nem rendelkezik ilyennel, akkor az ezt tartalmazó nyilatkozatot.
Teleknek minősül a helyi adókról
szóló törvény szerint az épülettel,
épületrésszel be nem épített földterület, kivéve a bel- és külterületen fekvő, művelés alatt álló termőföldet, tanyát, a közút területét, a vasúti pályát, a temető
földterületét, a törvényben meghatározott víztározókat, az erdőt és a mocsárként nyilvántartott területeket. A törvény mentességeket is biztosít. Az új helyi
adó mértéke a telek nagyságától
függ: három hektárig nem kell
fizetni, 3-15 hektárnyi területre
150 Ft/m², 15 hektár felett pedig
336 Ft/m² évente az adó.
A magánszemélyeket nem érinti
a telekadó.
Dallos Sz.

meg a központ irányításával. A
városi rendezvények szervezése
és a nem gazdasági vonatkozású
testvértelepülési kapcsolatok is a
központon keresztül bonyolódnak majd, így átláthatóbb és olcsóbb struktúra valósítható meg
– tájékoztatott Paks polgármestere. Süli János azt is elmondta,
hogy az összeférhetetlenségi törvény értelmezése után nagy valószínűséggel időközi választást
írnak ki a hetes körzetben, ahol
jelenleg Tell Edit az egyéni képviselő.

Az előzetes számítások szerint
május 8-án vagy 22-én lehet az
időközi választás a hetes körzetben, erről a Helyi Választási Bizottság dönt majd – tudtuk meg dr. Blazsek Balázstól.
A választási iroda vezetője azt
mondta, hogy az időközi választásokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a helyhatóságira, ezekről a jelöltet indító szervezetek és a körzetben
élő választók is tájékoztatást
kapnak majd.
-dsz-

Indulhat a stadionépítés
Májusban indulhat a Fehérvári úti stadion átalakítása, a gimnázium udvarán pedig háromhajós sportcsarnok épül a jövőben, tájékoztatta lapunkat Süli
János polgármester.
A tervek szerint négy fedett lelátó épül a Fehérvári úton, az első
kialakítása a jelenlegi mobil lelátó helyén az elképzelések szerint
2016-ban elkezdődik. A stadionátalakítás a centerpálya átépítésével indul májusban, a bajnokság befejeződése után. A pályát
alácsövezik, ezáltal fűthetővé válik és megoldódik a vízelvezetés.
A világítást nem szükséges átépí-

teni, szervesen illeszkedik majd
az új stadionhoz. A 2016/17-es
bajnoki szezont már a megújult
centerpályán kezdi a Paksi FC
labdarúgócsapata. Ezt követően
elkészül az első új lelátó, majd a
jelenlegit építik újjá, ezt követően
pedig kialakítják a mostani vendégszektor helyén és azzal átellenben is az új tribünöket.
A jelenlegi főkapu és a székház
megmarad, az ökölvívócsarnokot azonban el kell bontani. Az
új, ötezer férőhelyes létesítmény
kialakítására 800 millió forintos
támogatást biztosít az állam, 600
milliót pedig az önkormányzat
különít el a célra. Az első ütem a

A látványterv forrása: Paksi Polgármesteri Hivatal

stadion jelenlegi területén valósul meg, a Szérűs utcai telkekből
a későbbi elképzelésekhez, új pályák kialakításához vásárol majd
területeket a város.
A Paksi Vak Bottyán Gimnázium új sportcsarnokának tervezése idén elkezdődik. A létesítményt az intézmény udvarán
szeretnék megépíteni. A diákok
mellett a szakosztályok sportolói és az amatőr sportolók, csoportok számára is nyitott lesz az
új, háromhajós csarnok – tájékoztatott Süli János. Paks polgármestere azt is elmondta, hogy információi szerint a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium is új sportcsarnokot
kap a közeljövőben. Az Atomerőmű Sportegyesülettel elkezdődtek az egyeztetések egy, a
küzdősportok számára otthont
biztosító új létesítmény építéséről
is, folytatta a városvezető. Hozzátette: az új csarnok a Gesztenyés
úti sportcsarnok szomszédságában épülhet meg. Az ürgemezei
strandfürdő medencéinek felújítását és a tanuszoda korszerűsítését is tervezi a város, ez utóbbi a
gyógyászati központ új szárnyának és a területen elképzelt szálloda építésével közösen valósulhat meg.
-dal-
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Megújulnak
a katolikus
iskolák
A paksi Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnáziumban is kiértékelték a köznevelési intézmények minőségorientált
fejlesztése pályázat helyi eredményeit. Az eseményen dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök és munkatársai ismertették
a pályázattal kapcsolatban elvégzett munkát, intézményi sajátosságait. A Pécsi Egyházmegye 16
nevelési intézményét keresi fel
három hét alatt munkatársaival
a megyéspüspök, nemrég a paksi
katolikus iskolában jártak.
Udvardy György hangsúlyozta,
hogy a katolikus nevelési intézmények olyan megújulási folyamat előtt állnak, amely jelentős
feladatot ró ugyan a tantestületekre, de a munkatársak szakmai és személyes fejlődését, az
intézmények ismertségét, vonzerejét minden bizonnyal növelni fogja. – Az elfogadottságunk
jó a városban, de soha nem lehetünk elégedettek – mondta el a
találkozón Koósz Roland. Az iskola igazgatója az intézményükre váró feladatokról szólva kiemelte, hogy a kommunikáció
javítását egyrészt az egyházi intézmények egymás közötti kapcsolatában szeretnék megvalósítani, erősítve azt a küldetést,
amit egy katolikus iskola képes betölteni a maga településén. Része a feladatnak, folytatta, hogy a település közintézményei, cégei és az önkormányzat
felé olyan kommunikációval jelenjenek meg, ami segíti a nagy
közösség létét, munkáját is.
Koósz Roland azt is elmondta,
hogy a pályázat részeként a beiskolázási stratégiát is erősíteni
szeretnék, már idén is sokkal tervezettebb és tudatosabb munka
indult el ezen a téren. Új programok szervezését is célul tűzték ki,
illetve a tervek szerint folytatódik
az iskola épületeinek korszerűsítése, az oktatás feltételeinek modernizálása.
Dallos Szilvia
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Nagy az érdeklődés a csok iránt
2016. január 1-jétől több ponton módosult a lakástámogatási
rendszer. A legfontosabb változások a családok otthonteremtési kedvezménye (csok) és az otthonteremtési kamattámogatásos
lakáshitelek feltételeiben történtek, és új elemként bekerült a
rendszerbe az adó-visszatérítési
támogatás.
Nagy az érdeklődés Pakson is
a csok iránt, de a szigorú követelményrendszer kijózanító. Ez
lehetne lapunk korántsem reprezentatív kutatásának konklúziója. Livi 24 esztendős, párkapcsolatban él és – bár közös jövőt,
házasságot terveznek – eszük
ágában sincs csak azért három
gyereket vállalni, hogy 10+10
millió forintot kapjanak. – A gyerekeket fel is kell nevelni – mondja. Édesanyja osztja véleményét,
hiszen látott már korábban olyan
családot, ahol szocpolért vállaltak két gyereket, és mivel nem
sikerült, vissza kellett fizetni.
– Nem elég a trauma, amit az
okoz, hogy hiába szeretnének
gyereket, még anyagilag is megviseli őket – fogalmazott. Egy
középkorú hölgy szerint nagy a
propaganda, de kevesen férnek
majd át a rostán. A rengeteg kizáró okról nem szólnak a híradások, így sok lesz majd a csalódás.
Egy másik hölgy, Szilvia szerint
viszont sok lesz az igénylő, és azt
a pénzt valahonnan elő kell teremteni. – Attól tartok, nekünk
kell majd megfizetni – mondja.
A háromgyerekes Peti házaspár
lázban ég: szeretnék kihasználni a csokot. Az építkezés szóba
sem jöhet a horribilis telekárak
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

miatt, ami Orsolya véleménye
szerint még nőni is fog a 10+10
milliós támogatás miatt, pedig
már így is kevés az esély tízmillió alatt telekhez jutni. Ezek után
kell, vagyis kellene megépíttetni egy házat, ami óvatos becslések szerint is újabb 20-25 millió
forint. Marad tehát az új építésű társasházi lakás. Ebből – ami
szintén paksi specifikum – a közelgő erőműberuházás miatt van
most kínálat. A lakások ára a fővárosi szinthez közelít. Egy 8090 négyzetméter alapterületű lakást mondjuk Székesfehérváron
20-25 millió forintért, Pakson
30 fölött lehet megvásárolni. Orsolya azt mondja, a támogatási
rendszer diszkriminatív, hiszen
a két gyermeket vállalók töredékét sem kapják annak, amit a háromgyermekesek, pedig a csok
miatti áremelkedés őket is sújtani fogja. Ő ugyanis arra számít,
hogy a már most is egekbe szökő ingatlanárak tovább nőnek
Pakson.
Peti Orsolya számít a születésszám emelkedésére, de szerinte a mostani rendszer elsősorban
az építőipar számára kedvező, ott
hoz majd fellendülést, de a telekés lakásárakat nagyon megnöveli. A hátrányok közé sorolta a kevesebb gyermeket nevelők megkülönböztetésén túl azt is, hogy
tíz évre „odaköti” a rendelet a
családokat egy lakáshoz, addig
ugyanis nem lehet eladni.
A Magyar Kereskedelmi Bank
paksi fiókjában – Fábián Sándorné fiókvezető tájékoztatása szerint – nagy az érdeklődés. Szerződést még nem kötöttek, de

folyamatosan fogadják az érdeklődőket, illetve a központból érkező tájékoztatókat. Nemcsak a
hitellel kombinált csokot folyósítják, hanem önállóan a viszsza nem térítendő támogatást is.
Utóbbi egyébként a hitelbírálatnál önerőnek számíthat. A fiókvezető egy egész paksamétát vesz
elő, ami arra szolgál, hogy megismerjék és ügyfeleikkel megismertessék a konstrukciókat. A
szakember óva int mindenkit a
túlzott reményektől, sok a kritérium, amelyek meglétét ellenőrizniük kell a lakás alapterületétől,
árától kezdve az igénylők munkaviszonyáig. A bankba betérők
között érdekes módon a már három gyermeket nevelők mellett
főként a családalapítás előtt állók,
nem pedig az egy-két gyermekes
házaspárok vannak többen. Fábián Sándorné azt mondja, a lakáshitelezésben január-február holtidőszaknak számít. Ilyenkor nézegetik a telket, készíttetik
a terveket, márciustól számít fellendülésre. Hozzátette, hogy ezúttal is nagyon fontos elolvasni a
„kisbetűs részt”, vagyis mindenki körültekintően tájékozódjon,
hogy ne érje meglepetés.
Dobszai Zsolt, az OTP paksi fiókjának osztályvezetője arról
számolt be, hogy az év elejétől
kezdve érezhetően megemelkedett az új feltételű lakástámogatások iránti érdeklődés az ügyfelek körében. Legtöbben a 10+10
millió forint után érdeklődnek,
valamint jelentős azok száma is,
akik új építésben gondolkoznak,
így még az adó-visszatérítési támogatást is igénybe vennék. Ü

Ü A folyósítás új lakás vásárlása esetén egy összegben történik mind a csok, mind a kölcsön vonatkozásában. Építéskor
mindkettőt a saját erő felhasználását követően, készültségarányosan folyósítják, számlabemutatási kötelezettség mellett helyszíni szemlét követően,
tehát bizonyos mértékű önerőre
szükség van. – Tudomásom szerint Pakson az OTP Bank Nyrt.
az egyetlen pénzintézet, ahol
már rendelkezésre állnak az új
feltételű támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványok,
és január 7-től be is nyújthatók
a kérelmek – mondta a szakember. Az elbírálásra 30 nap
áll rendelkezésre. A szükséges
önerő vonatkozásában továbbra is a vonatkozó jogszabály az
irányadó, tehát az ingatlan a
forgalmi értékének maximum
80%-áig terhelhető jelzáloggal. A csokot meglévő gyermekek esetén önerőként veszik figyelembe, a vállalt gyermek(ek)
esetén viszont ugyanúgy tehernek számít, mint az esetleges
kölcsön összege.
Dobszai Zsolt rámutatott, hogy
új elem az adó-visszatérítési támogatás, mely kizárólag új építés esetén vehető igénybe, az építkezés helyéül szolgáló építési
telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt
anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint
megfizetett általános forgalmi
adó összegének erejéig, de legfeljebb ötmillió forint összeghatárig. Ez esetben nagyon fontos
feltétel, hogy az igénylő építőnek vagy építtetőnek a kérelem
benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkoznia kell arról, hogy
nem generálkivitelező készíti el
kulcsrakészen az ingatlant.
– Mivel mindhárom támogatási forma esetében vannak egymástól eltérő feltételek, ezért
mindenképpen javasolt a konkrét kérelem benyújtása előtt konzultálni a pénzintézettel arról,
megfelelnek-e az igénylési feltételeknek – tette hozzá az osztályvezető.
Vida T.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Veszélyben a településkép?
Nem kellene az államnak arra
ösztönözni az embereket, hogy
miközben komoly támogatást
kapnak új otthon teremtésére,
átgondolatlanul tegyék, mondja Horváth András, Paks főépítésze az úgynevezett egyszerű
bejelentési rendszer kapcsán. A
január 1-jétől életbe lépett szabályozás lényege, hogy nem kell
építési engedélyezési eljárást indítani a 300 négyzetméternél kisebb hasznos alapterületű új lakóépületeknél, hanem mindöszsze bejelentési kötelezettség van,
s ha nincsen visszajelzés, az azt
követő 15. napon megkezdhető
a munka. Az épület tervezése és
kivitelezése ugyanakkor továbbra is csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően történhet. Horváth András szerint egyszerűbbé tenni az ügyintézést, ezzel és
az új támogatási rendszerrel ösztönözni az építkezést, lendületet
adni az építőiparnak üdvözlendő szándék, ám nem mindegy,
hogy milyen minőségű ingatlanok nőnek majd ki a földből
akár gombamód. Az építtető egy
igen könnyű eljárásformát kapott, s azt gondolhatja, hogy azt
építhet, amit csak akar, pedig ez
nem így van, ugyanis attól függetlenül, hogy nem kell építési engedélyt kérni, még számtalan jogszabály előírását be kell
tartani. Előfordulhat, hogy több
olyan feltételt nem tisztáz, amit
egyébként egy építkezés megkezdése előtt még akkor is kell, ha
arra nem kell építési engedélyt
kérni, mondjuk alábányászott

vagy csúszásveszélyes a terület,
olyan közműadottság, vízelvezető adottság van, amit nem lehet
megváltoztatni anélkül, hogy azt
szakszerűen körbejárták volna.
Egyszerűsítés címén botorság tehát megszüntetni szerinte az előzetes hatósági kontrollt, mert az
építtetőnek sokkal több pénzébe
kerül, ha utólag derül ki egy épületről, hogy szabálytalan és jön a
bontás, vagy az építésügyi bírság.
Az is nagy probléma, hogy a módosítás néhány kötelező elem kivételével kiiktatja a helyi építési szabályzatot (hész), aminek
beláthatatlan hatásai lehetnek a
településképre. A hész egy demokratikus körülmények között
létrehozott helyi rendelet, ami
megmondja, hogy egy településen milyen szabályok mentén
lehet építeni. Ezt a jogot elvonni a helyi közösségtől alapvetően sérti érdekeit. Az előzetes ellenőrzés nélkül épült lakóházak
a szomszédoknak közvetlen károkat okozhatnak, ami számos
szomszédvitához, pereskedéshez vezethet. Az építési engedélyezési eljárásnak volt egy olyan
jótékony „mellékhatása”, hogy ha
egy épület felépítésére engedélyt
kapott valaki, az olyan komoly
hatósági szűrőn ment keresztül,
hogy nem kellett tartani szabálytalanságtól a megvalósításban,
ami biztonságot adott az építtetőnek, a kivitelezőnek és mindenki biztos lehetett abban, hogy
olyan ingatlan valósul meg, ami
megfelel a helyi előírásoknak, illeszkedni fog a városképbe. Gon-

dot okozhat, hogy a 300 négyzetméter sincsen szakszerűen
definiálva, így jelenleg nem tudják, hogy telkenként értendő-e
vagy egy telken több épület is felhúzható. Jelen helyzetben akár
az is megeshet, hogy egy főutcai
telken négy, egymástól különválasztott, 300 négyzetméter alatti
lakóépület-egységet kezd el építeni valaki úgy, hogy előző nap
még senki sem tudott róla. Teljesen tisztázatlan, hogy a kivitelezőnek engedélyezési terv híján
milyen terv alapján kell felépítenie az adott ingatlant. Summa
summarum, az önkormányzat
úgy látja, veszélyes folyamatot
indíthat el, hogy nincs lehetősége
megismerni a 300 négyzetméter
alatti lakásépítési szándékot. – Ez
a város büszke arra, hogy a településen belüli építési rendet erősen kézben tartja, és arra is, hogy
a településképben nincsenek jelentős zavaró elemek. A polgárokban tudatosítani kell, hogy a
jövőben se kerüljék ki a szakszerűséget, azaz továbbra is konzultáljanak hozzáértő tervezővel, az
önkormányzati hatósági szakemberekkel, mielőtt a rendelet adta
lehetőséggel élve fejest ugranak
egy olyan beruházásba, aminek
a kimenetele kétséges – fogalmazott. Arra gondoljon mindenki,
előfordulhat, hogy ma ő az építtető, akinek a rendelet szabad kezet ad, de lehet, hogy holnap az a
szomszéd lesz, aki mellett ugyanezzel a szabadsággal építkeznek –
tette hozzá.
Kohl Gyöngyi
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További információ:
www.mvmpaks2.hu
www.facebook.com/MVMPaks2

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

Atomerőmű

Felkészültek a bővítés adta feladatokra
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

A telephely-vizsgálati és -értékelési program az utolsó fázisban
tart, az Országos Atomenergia
Hivatal előtt álló következő aktuális feladat a telephelyengedély
és a létesítési engedély iránti kérelmek elbírálására történő felkészülés, továbbá a fizikai védelmet
megalapozó tervezési alapfenyegetettség meghatározása – számoltak be az OAH vezetői szokásos évértékelő, évnyitó sajtótá-

jékoztatójukon. Mint elmondták,
a kapacitás-fenntartás előkészítése jelentős feladatokat ró a nukleáris hatóságra. Az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. a
megfelelő engedélyek birtokában végzi a telephely vizsgálatát
és értékelését. Hogy ezt az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik-e, arról helyszíni ellenőrzéseken győződött meg a hatóság.

Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes azt mondta, hogy az OAH
2015-ben összesen 826 helyszíni
ellenőrzést hajtott végre, ezek zömét az atomerőműben és a radioaktívhulladék-tárolókban. Ezek
egyikénél sem tártak fel azonnali intézkedésre okot adó hiányosságot. Hozzátette, hogy tovább csökkent az atomerőműben
a jelentésköteles események száma: 2015-ben 18 ilyen eset volt,
de egyik sem érte el a nemzetközi nukleáris eseményskála első
szintjét. Az események száma
kedvezően alacsony és csökkenő
tendenciát mutat – hangsúlyozta. Fichtinger Gyula főigazgató
arról tájékoztatott, hogy létszámbővítéssel, fejlesztéssel igyekszik
lépést tartani a hatóság a kihívásokkal. A további szakemberutánpótlás érdekében ösztöndíjprogramot is indítanak. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon
törvények és jogszabályok garantálják, hogy hivataluk a bizton-

sággal kapcsolatos döntéseit minden egyéb szempont elé helyezve
hozza meg. – Minden tevékenységünkben ez az alapelv nyilvánul meg – hangsúlyozta.
2016-os feladataik kapcsán beszélt arról, hogy 2015. december
11-én beérkezett hivatalukhoz
a paksi 3. blokk üzemidő-hoszszabbítására vonatkozó kérelem. Többéves, intenzív előkészítő munka után ennek a reaktornak is húsz évvel szeretnék
kitolni az üzemidejét, az 1-es és
2-es blokkhoz hasonlóan. A 3-as
blokk engedélye 2016. december
31-ig szól, a 4-es blokké egy évvel később jár le. A hatóság a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítésében is érintett.
33 kamra építését irányozták elő,
most a 21-24. kamrák létesítése van napirenden, a létesítési és
építési engedélyt, illetve egyes berendezések gyártási, szerelési engedélyét az OAH kiadta.
Vida T.

Női szemmel az atomenergiáról
A következő három évben is Szabó Ágota áll a WIN Magyarország élén. Változás az eddigiekhez
képest, hogy kettős elnökséggel
működik a nukleáris iparban dolgozó hölgyeket tömörítő szervezet: elnök-társelnökké választották Endrei Katalint is. Nincs változás a vezetőség többi posztján:
alelnök Pakson Kiss G. Ludmilla, Budapesten Radnóti Katalin,
a titkári teendőket pedig továbbra is Gyarmathy Katalin látja el.
Minderről a Magyar Nukleáris
Társaság szakcsoportjaként működő szervezet Pakson tartott
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ülésén született döntés, ahol Szabó Ágota beszámolt az előző évben végzett munkáról. Értékelése szerint tartalmas év volt a tavalyi, sok programot szervezett a
WIN Magyarország annak érdekében, hogy bővítse a nukleáris
energia felhasználásával kapcsolatos ismereteket. Egyre aktívabban vesznek részt a tagok, köztük
az újonnan csatlakozók is a programokon, amelyek sora szokás
szerint a Játékos Atomfizika nevű
vetélkedővel indult. Ott voltak a
WIN-es lányok több fesztiválon,
versenyen, nemzetközi konfe-

rencián. Nemcsak továbbadták,
gyarapították is tudásukat a szervezet tagjai részben a már szokásos kétnapos tréningjükön, részben a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában tett látogatásuk során. – Célom az, hogy minél nagyobb ismertsége, elismertsége
legyen ennek a remek szervezetnek – hangsúlyozta az újonnan
megválasztott elnök. Endrei Katalin azt mondta, kommunikációs és protokollterületen megszerzett tudásával, tapasztalataival szeretne hozzájárulni ahhoz,
hogy mindenütt megismerjék a

WIN Magyarországot. – Egy nő
más oldalról, más emóciókkal és
gondolatokkal felvértezve közelíti meg ezt a témát, másképpen
fogalmaz – részletezte.
– Az a célom és azért szeretnék dolgozni, hogy a jövőben
a WIN magasabb szintre tudjon lépni, általános országos ismertségre tegyen szert. Szeretném, ha megkeresnének minket is mindazok, akik többet
szeretnének tudni az atomenergiáról – fogalmazta meg terveit
Szabó Ágota, a WIN másik elnöke.
-vt-

Elbúcsúztatták Szekér Gyulát
Decemberben kilencvenéves
korában elhunyt dr. Szekér
Gyula, a kémiai tudományok
akadémiai doktora, címzetes
egyetemi tanár, egykori nehézipari miniszter, miniszterelnök-helyettes, akit nemrég Pro
Urbe-díjjal ismert el Paks városa. Búcsúztatása január 15én volt Budapesten, a Fiumei
úti Sírkert ravatalozójában.
Dr. Szekér Gyula vegyészmérnökként szerzett egyetemi végzettséget, majd először vegyipari, később nehézipari miniszterhelyettes lett, 1971 és 1975
között nehézipari miniszterként,
1975 és 1980 között pedig már
miniszterelnök-helyettesként
állt kapcsolatban az atomerőmű-beruházással. Beosztásánál,
de elsősorban rátermettségénél
fogva – mint távlatokban gondolkodó vezetőnek – kiemelkedő szerepe volt a paksi atomerőmű létesítéséhez szükséges
döntések előkészítésében, és az
építés során felmerülő nehézsé-

gek elhárításában. Jelentős szerepe volt abban, hogy az ország
gazdasági vezetése Paks esetében eltérjen attól a gyakorlattól,
mely szerint a nagyberuházások
kivitelezői, építői részére ideiglenes szálláshelyek épültek csupán. Paks fejlesztése ugyan nem
szerepelt a megyei tervek között,
mégis végleges városrész épült
minden szükséges kiszolgáló létesítménnyel együtt. A szerkezetében és nagyságában a jelenlegi
városképet is jelentősen meghatározó lakótelep megépülése, valamint a település várossá válása
az ő határozott kiállásának is köszönhető, írtuk róla korábban.
A magyar kormány miniszterelnök-helyetteseként egy delegáció élén az amerikai kormány
meghívására 1976 májusában
hivatalos látogatást tett az Amerikai Egyesült Államokban. Fogadta őt Gerald Ford, az Egyesült Államok elnöke, tárgyalásuk nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy 1978. január 6-án, több évtizedes távollét után a korona és

Fotó: NAVA

a koronázási ékszerek hazatértek Magyarországra, méltatta őt
Celldömölk városa, amelynek
díszpolgára is volt.
Dr. Szekér Gyula az 1989 előtti korszak kiemelkedő gazdaságtörténeti jelentőségű iparpolitikusa volt, aki meghatározó szerepet játszott az irányítása alá
tartozó hazai alumínium-, kőolaj- és földgázipar, a gyógyszeripar, műanyag-, műtrágya-, petrolkémia és az energetikai ipar
kiépítésében, korszerűsítésében,
írja nekrológjában a Vas Népe.
-kg-

Víziközműcégek: kormányzati
beavatkozásra lesz szükség
Négy megyében, közel ötven településen szolgáltat a
Mezőföldvíz Kft. Ellátási területük kiterjed a Völgység, a Mecsek és a Duna melletti térségek
M6-os autópálya és 6-os főközlekedési út logisztikai tengelyére. A cég által megszerzett tanúsítványok sora igazolja, hogy
a minőségfejlesztés nem csak
szlogen, hanem napi gyakorlattá
vált náluk, lehetőségeikhez mérten képezik dolgozóikat minden
szakterületen, értékelt évet Csapó Sándor ügyvezető.
Fejlesztésekben tavaly nem volt
hiány: áprilisban átadták az új
paksi szennyvíztisztító telepet,
amely a 35 évvel ezelőtt épült,
elavult rendszert váltotta fel. Elkészült a Fejér megyei Előszál-

lás szennyvízelvezető rendszere
és -tisztítója is. A rendszerre 947
háztartást kötöttek rá.
Az évértékelő kiemeli a paksi Vácika területére tervezett lakótelkes övezet közművesítését
is, mely során a cég 1978 méter
víz- és 1859 méter szennyvízvezetéket fektetett le. A 100%ban önkormányzati finanszírozásban megvalósult beruházás
értéke megközelíti a nettó 190
millió forintot.
Paks önkormányzata decemberben – első részletben – 100
millió forintos tőkeemeléssel
biztosította a résztulajdonában
álló legnagyobb cége gazdálkodási stabilitását és likviditásának fenntartását. A forrásra
többek között a közművezeték-

adó és a rezsicsökkentés miatt
volt szükség, előbbi éves szinten 210 millió forint kiadást,
utóbbi pedig 150 millió forint
árbevételkiesést jelent. A megnövekedett költségeket a díjak befagyasztása miatt nem
tudták az árakba beépíteni. A
törzstőkeemelés átmenetileg
stabilizálja a cég pénzügyi helyzetét. 2015 „vízválasztó” volt –
fogalmazott Csapó Sándor. A
nagyobb tartalékkal rendelkező nagyvárosi cégek még „némi
véráldozattal” túlélik, de a kis és
közepes cégek már csak tulajdonosi „mentőövvel” maradnak talpon. 2016-tól kormányzati beavatkozásra lesz szükség
– szögezte le a cégvezető.
Kohl Gy.

Fidesz:
Paks, köszöni,
jól van
Közleményben tiltakozott a paksi
Fidesz-csoport Gál József nyilatkozata ellen, amelyben az LMP-s
politikus a Paks II beruházást felesleges építkezésnek titulálta, és
immár nem először felszólította a
kormányt az atomerőmű-bővítés
leállítására. – Nyomatékkal kérjük, hogy tartózkodjanak a felelőtlen és veszélyes kijelentésektől.
A paksi áram a legolcsóbb áram.
Az LMP nem először veszélyezteti a magyar lakosság és az ipar
hosszú távú, olcsó és biztonságos
áramellátását – áll a közleményben, amelyet Hirt Ferenc elnök
juttatott el lapunkhoz.
Az ellenzéki párt szóvivője sajtótájékoztatóján jelentette ki,
hogy az ország következő évtizedeit teheti tönkre a kormány,
„ha drágán, súlyos korrupciós
költségek mellett épít meg egy
fölösleges atomerőművet”.
– A paksi atomerőmű fejlesztése
biztosítja a magyar lakosság és
ipar hosszú távú, olcsó, biztonságos áramellátását – reagált a
Fidesz. A párt paksi csoportja ehhez még hozzátette, hogy
az atomerőmű jelenlegi blokkjainak élettartama lejár.
– A bővítése nélkül a magyar
emberek kiszolgáltatottak lennének a külföldi szolgáltatóknak, ahogy az a baloldal kormányzása alatt volt, amikor az
energiaszolgáltatást külföldiek kezébe adták, és duplájára
emelték az áram árát – vázolják.
– Azok, akik a fejlesztés leállítását követelik, a magyar nemzeti
érdekeket és a rezsicsökkentést
támadják – szögezték le hozzátéve: Németországban a megújuló energiaforrások alkalmazására fordított állami támogatásból évente négy új paksi
reaktort lehetne építeni.
– A Fidesz paksi csoportja azt
üzeni az LMP összes tagjának,
hogy Paks, köszöni szépen, jól
van és megy előre – zárták a
közleményt.
Vida T.
Paksi Hírnök, 2016. január 22. n 9

Az első hó
képekben
Babai István és Molnár Gyula fotóiból válogattunk.
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Díjazták a
paksi borokat
Temerinben
Kiemelkedő volt a paksi borászok idei bemutatkozása a
temerini borversenyen. A Vince-napi nemzetközi mustrát 19.
alkalommal rendezték meg. A
paksiak néhány évvel a kezdetek
után neveztek először, azóta állandó résztvevők mindkét oldalon, azaz borosgazdaként és bíróként is. Polgár Zoltán beszámolója szerint idén öten zsűriztek,
rajta kívül Fehér József, Hirt József, Hoós László és Keller János.
Tíz termelő huszonegy borát bocsátották a bírák elé. Az eredmény a Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesületének vezetőségi tagja szerint kiemelkedő.
Egy nagyarany, nyolc arany-, hét
ezüst- és négy bronzérem mellett
egy oklevéllel tértek haza. Nagyarannyal Fehér József cabernet
sauvignon borát jutalmazták.

A lakosság
véleményét
kérik
A lakosság véleményét várja az
önkormányzat Paks közlekedéséről. Azt kérik, hogy akinek észrevétele, javaslata van a témában,
2016. január 31-ig juttassa el ügyfélfogadási időben (hétfő-szerda
8-15 óra, péntek 8-12 óra) személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályára a II. emelet 239-es irodába, vagy postai
úton, illetőleg a muszak@paks.
hu e-mail címre. A véleményeket, észrevételeket kizárólag írásban lehet benyújtani.
Segítségüket azért kérik, mert az
önkormányzat felülvizsgálja a város közlekedési intézkedési tervét, a tervezési munkának pedig
fontos eleme, hogy minden információ rendelkezésre álljon. A
lakossági észrevételeket megvizsgálják és lehetőség szerint beépítik az intézkedési tervbe.
12 n Paksi Hírnök, 2016. január 22.
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Tavaly a kalászosokkal
remekelt a megye
Idén sem áll le a tavalyi mezőgazdasági reformintézkedések
talán legmegosztóbb és legtöbb
kritikát kiváltó folyamata, az a
földárveréshullám, amelynek
újabb fordulói február közepétől indulnak. Tolna megyében
első körben tavaly december
22-ig szinte naponta zajlottak
az állami földek árverései, szép
számmal kerültek kalapács alá
paksi területek is. Idén azokat a
területeket értékesítik, amelyeket nem tudtak eladni, így újból
kiírják árverésre. Az árverésen
való részvételnek vannak feltételei: a földvásárlónak földművesként kell szerepelnie a földhivatali nyilvántartásban, erről
igazolást is kell vinnie. A jegyzőnek igazolnia kell, hogy a
gazdálkodó életvitelszerűen az
adott településen él. A részvételhez a regisztrációs díjon felül
biztosítékot – a földrészlet kikiáltási árának 10 százalékát –
is kell fizetni. Az el nem kelt
és a még meg nem hirdetett állami földterületeket az újabb
árverési körben március végéig változatlan áron és változatlan jogi feltételekkel értékesítik.
December végéig országszerte
a meghirdetett 197 ezer hektár
föld 61 százalékát adták el nyílt

árverésen, 272 milliárd forint
volt a kikiáltási ár és 171 milliárd forint folyt be. A három
hektárnál kisebb földek eladásából mintegy 6,1 milliárd forint bevétele származott az államnak – mondta Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter. Azt azért érdemes tudni, hogy az árverés során hiába
van egy nyertes, elővásárlási jogával élhet a földterület használója, a szomszéd vagy más helyben lakó földműves. Az elővásárlási jog az árverést követő
60 napig érvényes, ez az az idő,
amíg ki kell függeszteni az árverés eredményét a vételi ajánlattal együtt az adott önkormányzatnál.
A 2015-ös év kapcsán Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter az MTI-nek azt mondta, a magyar mezőgazdaság
ugyan nem tudta megismételni a 2014-es év rekordteljesítményét, de a mostoha időjárási körülmények ellenére is
kedvező eredményeket tudott
felmutatni. Tolnában tavaszszal a viharok, később a hőség
okozott igazi fejfájást a termelőknek. Tavaly augusztusban
Braun János, a Paksi Aranykalász Mezőgazdasági Kft. nö-

vénytermesztési szakágazat-vezetője lapunknak elpanaszolta,
hogy szívszorító a látvány a határban, mivel szinte mindenhol
felsült a kukorica. Bár a tengerivel nem arattak nagy sikert a
gazdák, a dinnyések örültek a
hosszú melegnek, és a kalászos
gabonák is kiemelkedően jól
teljesítettek megyénkben. Őszi
búzából például egy hektárra
vetítve az országos átlag fölötti termésmennyiséget sikerült
betakarítani. A statisztikai hivatal adatai szerint Tolna a főbb
kalászosok termésátlagai vonatkozásában a megyék rangsorában a búzánál az első, az
őszi árpánál, a tavaszi árpánál
és a zabnál a második, a rozsnál a negyedik helyen szerepelt.
Aki gazdálkodik, az tudja, sok
múlik az adott év időjárásán. A
termést megtizedelheti a fagy, a
jégeső, a szélvihar és a sok-sok
eső, de akár az aszály is. Egyszóval nem tudni, mit hoz a
magyar mezőgazdaságnak az
új év, de az biztató, hogy hoszszú évek után újra volt számottevő mennyiségű téli csapadék,
és a kártevők szempontjából az
sem elhanyagolható szempont,
hogy az igazi mínuszok is beköszöntöttek.
-matus-

Ingyenes
online képzést
kínálnak

Parazita fenyegeti
a házikedvenceket
Új betegség, a szívférgesség les
a házi kedvencekre, leginkább
a kutyákra, macskákra és vadászgörényekre. A szívféreg
lárváit a szúnyogok viszik át
a vérszíváskor egyik állatról a
másikra. Az utóbbi néhány évben már hazánkban is voltak
megbetegedések, s ha a felmelegedés ilyen ütemben folytatódik, egyre inkább elterjedhet.
A szívférgesség súlyos megbetegedés, könnyen okozhatja négylábú barátaink pusztulását. Leginkább a kutyákat érinti, de veszélyeztetettek a macskák és a
vadászgörények is. A kutya a
szívférgesség természetes gazdája, azaz az élősködő lárvái képesek felnőtt férgekké érni és
utódokat létrehozni szervezetében, mondta el dr. Plachy Gábor kisállatspecialista, klinikus szakállatorvos. A szakember arra hívja fel a figyelmet,
hogy több olyan csepegtetős készítmény és nyakörv is kapható,
ami hatékonyan védi az állatot
a szúnyogok ellen vagy megöli
a szívféreg lárváit, de alkalma-

Középpontban
a bagoly
Január 30-án 10 órától ismét
várják a gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket az immáron tizedik Cseresznyési Családi
Napra. Ez alkalommal a bagoly
lesz a középpontban, ugyanis sok
hír szól arról, hogy az erdei fülesbaglyok több települést megszálltak, akár 30-40 is csücsül egy-egy
fán. Azok a vendégek, akik bagollyal érkeznek Cseresznyésbe,
hűtőmágnest kapnak. A bagoly
lehet plüss, vagy díszítheti a pólót, a táskát. Az erdei séta előtt a
baglyokról beszélgetnek és a barkácsoláskor is a nesztelen vadászt
mintázzák meg.

zásuk sem nyújt százszázalékos
védelmet. A tünetek: köhögés,
fáradékonyság, étvágytalanság,
fogyás, előrehaladott állapotban
szívelégtelenség és kísérőtünete,
a hasvízkór jelentkezhet. Minél
előbb derül ki a betegség, annál
jobb az állat gyógyulási esélye.
Jelenleg egy gyorsteszttel, illetve
laboratóriumi vizsgálatban lehet diagnosztizálni a fertőzés jelenlétét, aminek elvégzése évente javasolt.
Ha a teszt pozitív, az első lépés az eredmény megerősítése
egy újabb vizsgálattal, hiszen a
szívférgesség kezelése nagyon
kockázatos és drága, tehát biztos diagnózis szükséges. Ha bebizonyosodik a betegség, stabilizálni kell a kutya állapotát, aztán kezdődhet a kezelés, ami
egy többlépcsős protokoll. Dr.
Plachy Gábor azt is elmondta, hogy a macskákban a szívférgesség lefolyása és kezelése is
máshogy zajlik, mint a kutyáknál. Mivel a macska nem ideális gazdaállata a szívférgeknek,
a fertőzések egy része magától
megszűnik, bár bizonyos káro-

sodásokat hagyhat hátra a cicák
légutaiban. A keringési rendszerbe került férgek is okozhatnak tüneteket, köhögést, zihálást, nehezített légzést. A szívférgek a cicák testének más
részeire is elvándorolhatnak,
leginkább az agyba, a gerincvelőbe és a szembe, ott okozva
különböző tüneteket. Amenynyiben a felnőtt szívférgek elpusztulnak, a cica szervezetében
súlyos komplikációk léphetnek fel, például tüdőgyulladás,
tüdőembólia. Sajnos a kutyáknál használt gyógyszer macskákon nem alkalmazható, csak támogató és tüneti kezelésre van
mód. A vadászgörények kezeléséről jóval kevesebb az információ, de jó hír, hogy náluk is alkalmazható a kutyáknál hasznos, felnőtt férgek elpusztítására
alkalmas készítmény. Megelőzésre a vadászgörényeknek is
ugyanúgy egész évben szükségük van, mint a kutyáknak és
macskáknak, a lehetőségekről,
illetve a szűrésről kedvencük orvosánál érdeklődjenek a gazdik.
Kohl Gyöngyi

A korai sötétedés
kedvez a bűnözőknek
Legutóbb január 2-án riasztották
a paksi rendőröket betöréses lopáshoz, egy lakótelepi ruhaüzletbe törtek be. A hívatlan látogatókat, egy 18 éves paksi férfit és egy
16 éves dunaszentgyörgyi nőt
napokon belül kézre kerítették
a nyomozók. Korábban egy közel negyven rendbeli lopással és
lopási kísérlettel gyanúsított elkövetőt sikerült fülön csípniük.
A 25 éves paksi elkövető besurrant a nyitva hagyott ajtókon és
elemelte a elölhagyott értékeket,
tudtuk meg Heisler Judit sajtóreferenstől. A rendőrök arra ké-

rik a polgárokat, hogy akinek az
ingatlanjából a közelmúltban eltűntek értékei, de még nem jelentette a kapitányságon, az tegye meg.
A korai sötétedés kedvez a bűnözőknek. – Helyezzenek alkonykapcsolót a bejárati ajtóhoz, ha
pedig később érnek haza, felkapcsolt világítással keltsenek olyan
látszatot, mintha otthon lennének – javasolta Heisler Judit hozzátéve: a leghatékonyabb ingatlanvédelmi módszer még mindig
az egymásra figyelés.
Faller Gábor

A Mathias Corvinus Collegium
középiskolás programját ismerhették meg a Paksi Vak Bottyán
Gimnázium diákjai. A szervezet
az országban egyedülálló módon
ingyenes internetes társadalomtudományi képzést kínál olyan
fiatal tehetségeknek, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni, és érdeklődnek a XX. és XXI. század
legfontosabb társadalmi, gazdasági, politikai eseményei iránt.
A gimnázium diákjainak Wittmann Zsolt tehetséggondozási referens mutatta be a Tihanyi
Alapítvány égisze alatt működő
programot. A szervezetnek van
általános iskolásoknak, egyetemistáknak és középiskolásoknak
szóló tehetséggondozó programja is, utóbbiban jelenleg közel 700
diákkal foglalkoznak. A program
növeli a pályaválasztás tudatosságát, hasznos ismeretanyagot ad
a fiataloknak, segíti a felkészülést az érettségire. Egy-egy kurzus nyolc hétig tart, a nemzetközi kapcsolatok, a közgazdaságtan, a modern kori történelem és
a társadalmi tanulmányok mellett újdonság a jogi, a pszichológiai és az íráskészség-fejlesztő.
A e-learning kurzusokban a diákok videóelőadásokat nézhetnek meg, hozzájuk kapcsolódó
feladatokat oldhatnak meg, szakirodalmat olvashatnak, tartanak
a szervezők találkozókat és nyári
táborokat. Az elvégzett kurzusokat igazoló programbizonyítványokat a későbbiekben referenciaként használhatják különböző pályázatokhoz, versenyekhez,
cserediákprogramokhoz. A felkínált kurzusok közül egyet, többet vagy akár mindet elvégezhetik, ám aki többet szeretne, annak érdemes mielőbb elkezdenie.
Jelentkezni online lehet a regisztrációs lap kitöltésével, illetve egy
szabadon választott olvasmányról
szóló írással, 2016. január 24-ig.
Bővebb információ és jelentkezés
a www.mcc.hu honlapon. -kgyPaksi Hírnök, 2016. január 22. n 13

Felelevenítették a kitelepítés történetét
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Minden vagyonukat hátrahagyva,
legfeljebb ötvenkilós poggyásszal
kellett távozniuk Magyarországról a II. világháború után azoknak, akik az 1941-es népszám-

láláskor német nemzetiségűnek
vagy anyanyelvűnek vallották
magukat. Az Országgyűlés 2012ben nyilvánította az esemény emléknapjává január 19-et. Azért ezt
a napot, mert hetven évvel ezelőtt
ekkor indult el az első, kitelepítettekkel teli vonatszerelvény Budaörsről. A magyarországi németek
elhurcolásának emléknapja alkalmából megemlékezést tartott
a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Bezerédj Általános
Iskola diákjainak közreműködésével a Városházán. Féhr György
arról beszélt: ahhoz, hogy tudjuk, mi vezetett a magyarországi németek kitelepítéséhez, szükség van az ország II. világháborút
megelőző viszonyainak megértésére is. A Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ezért
felidézte az 1944-re teljesen náci
befolyás alá került Volksbund történetét, tevékenységét, és beszélt a
magyarországi németek helyzeté-

Hirdessen a Paksi Hírnökben
2015-ös árakon!
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 információért keresse
a Fonyó Ingatlan és Média Irodát: 30/557-3645,
e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu;
vagy szerkesztőségünket: 20/918-6669,
e-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu
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nek alakulásában szerepet játszó
másik döntő tényezőről is, a belpolitikai viszonyok változásáról.
Mint elmondta, az 1930-as évek
végének felerősödő antiszemita hangulata mellett erős teret kapott a németellenesség is. Miként
azt Ungváry Krisztián A Horthyrendszer mérlege című könyvében bemutatja, a svábokban sokan olyan, a magyarságra leselkedő veszélyt láttak, mint amilyet a
zsidóságnak is tulajdonítottak. Ez
a megítélés abból is fakadt, hogy
a magyarországi svábok – a zsidósághoz hasonlóan – speciális, kiemelkedő szerepet játszottak a polgári átalakulásban, vagyoni helyzetük kedvezőbb volt
a magyarországi átlagnál. Az egyre inkább elterjedő nézetek tehát
éppen az átlagnál kedvezőbb körülmények között élő svábokat és
zsidókat okolták Magyarország
társadalmi problémáiért, mondta
Féhr György.

Ingatlanvagyonértékelés, ingatlanközvetítés
Paks központjában hosszútávra másfél
szobás lakás kiadó. 65 000 Ft/hó. 3 havi
kaució szükséges.
Paks, Kossuth Lajos utca udvartéri 1
és félszobás, galériás lakás garázzsal,
hosszútávra kiadó. 80 000 Ft/hó.
Paks, Kurcsatov úton, hőszigetelt, földszinti 2 szobás, 52 m2-es, erkély nélküli, középső lakás eladó. Irányár: 14 M Ft.
Pakson, a Rákóczi utcában egyedi fűtésű családi ház eladó 3 szoba (egy szoba a teraszról nyílik), konyha, fürdőszoba, előszoba, fedett terasz. Irányár:
12 M Ft.
Pakson, a Kurcsatov úton IV. emeleti 2
szobás, erkélyes, 50 m2-es, hőszigetelt
lakás eladó. Irányár: 12, 8 M Ft.
Pakson, a városközpontban, a Rákóczi
utcában 4 szoba összkomfortos, gázés villanyfűtéses családi ház garázzsal,
szőlővel, pincével eladó. 2 szobás, garázsos lakást I. emeletig beszámítunk.
Irányár: 22, 3 M Ft

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. december 29-én
megjelent rendelete ítélte kitelepítésre a magyarországi németeket, s kimondta, hogy minden tulajdonuk az államra száll.
1948-ig mintegy 200 ezer állampolgárt telepítettek ki a háború
után romokban heverő Németországba. Nagy többségüket az
amerikai megszállási övezetbe,
a későbbi Nyugat-Németországba vitték, 1947 augusztusa után
viszont már a szovjet megszállási övezetbe, a későbbi Kelet-Németországba kerültek, mert ekkorra már az amerikaiak elítélték a kitelepítés körülményeit.
Bár egészen pontos adatok nem
állnak rendelkezésre, az biztos,
hogy a deportálásban érintettek
köre helyben is több száz főre
tehető, Dunakömlődről szinte
a teljes német lakosságot elhurcolták.
Kohl Gyöngyi

Pakson, az Öreghegy utcában tetőtérbeépítéses, felújított 86 m2-es, 3 szoba, nappali, konyhás, 45 m2-es melléképület, 1000 m2-es telken, eladó.
Irányár: 22, 5 M Ft.
Pakson, a Kossuth Lajos utcában 3 lakásos társasházban 58 m2-es összkomfortos udvartéri lakás, garázzsal, 765
m2-es kerttel, sok gyümölcsfával eladó. Irányár: 16, 8 M Ft.
Pakson, a Jámbor Pál utcában 130 m2es, összkomfortos családi ház, kis udvarral, tárolóhelyiséggel eladó. Irányár: 16,5 M Ft.
Bölcskén, a pincefaluban 100 m2-es
présház + pince eladó. Irányár: 1,1 M
Ft.
Pakson, a Szent János utcában családi
ház eladó, 1099 m2-es telekkel. Irányár: 15,8 M Ft.
Bölcskén, az Esze Tamás utcában, 2
szobás családi ház eladó. Irányár 4,8
M Ft.
Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon
értékelő és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Balog Pálné
Nem tudni, hogy sokan vonulnak-e egy hosszú életpálya
után elégedetten nyugállományba vagy ritka az ilyen eset, mint
a fehér holló, de az biztos, hogy
Balog Pálné, a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. gazdasági ügyvezetője jó érzésekkel teszi. Több évtizedes munkáját az
önkormányzat Paks Kultúrájáért Díjjal ismerte el, amit a magyar kultúra napja alkalmából
rendezett városi ünnepségen vehetett át lapzártánk után. Negyvenöt munkával töltött évét több
olyan tény is fémjelzi, ami egészen biztosan nem mindennapos. Az egyik, hogy a négy és fél
évtizedet az első két esztendő kivételével ugyanazon a munkahelyen töltötte. A másik, hogy
ez idő alatt egyetlen napot sem
volt betegállományban. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyszer
sem kapta volna el a nátha, de ha
kényszerpihenőre volt szüksége, megoldotta a szabadságából.
Ha pedig Judit lánya vagy Gábor
fia volt kisgyermekként beteg,
a nagyszülők őrködtek felettük,
így anyukájuknak nem kellett
a munkából hiányoznia. Mint
mondja, egyetlen reggele sem
telt úgy, hogy azon sopánkodott

volna, hogy dolgoznia kell menni, hanem napra nap a rá váró
feladatokra kíváncsian lépett be
irodája ajtaján.
Balog Pálné hatgyermekes, tősgyökeres paksi családba született. Nem voltak tehetősek, szüleik becsülettel és sokat dolgoztak, s minden bizonnyal az ő
példájuk is eredményezte, hogy
Pannikának ilyen a munkához
való hozzáállása. A helyi gimnáziumban érettségizett, és a
bizonyítványának átvétele utáni napon máris munkába állt a
Magyar Nemzeti Bank paksi fiókjában. A két bankos esztendőről elmondta, soha jobb tanulóterepet nem kíván annak,
aki pénzügyi pályára lép. Ott tanulta meg a pénzügyekben nélkülözhetetlen precizitást, aminek máig igen nagy hasznát veszi. Volt olyan például, hogy a
napi mérleg két oldala között 10
fillér eltérés volt, s a hiányt este
hét óráig keresték kollégáival. A
pénzintézettől a helyi művelődési házba vezetett útja, ami akkoriban a Petőfi utcában működött. A gazdasági ügyek nem kötötték le minden energiáját, így
a plakátolástól kezdve a programszervezésig több feladatból

kivette a részét. Amikor megépült a lakótelepen a kulturális
központ, ott folytatták a munkát. Ez idáig négy vezetővel dolgozott együtt, s mindegyikükre jó szívvel emlékszik, de különösen Hefner Erikával tudott
harmonikusan együttmunkálkodni. Milyen a sors, mindketten ugyanakkor vonulnak nyugállományba. Pannika azt szeretné, ha méltó utódnak adhatná át
a stafétabotot, ezenkívül pedig
egyetlen szóban meg tudja fogalmazni, mit vár a jövőtől: egészséget. Úgy véli, ha az ember testileg
és lelkileg is rendben van, a többi
már csak rajta múlik. Amikor arról ábrándozott, hogy nyugdíjasként mihez fog kezdeni, az első
gondolata az volt, hogy egy teljes napig nem bújik ki az ágyból,
aztán meg arra, hogy botorság
lenne elpazarolni ennyi értékes
időt, amikor inkább kertészkedhet, olvashat, kirándulhat. Egyáltalán nem tart attól, hogy nem
tud majd mit kezdeni az idejével. Férjével, aki már évek óta
nyugdíjas, sok tervük van, főleg
arra szeretnének minél több időt
fordítani, hogy együtt legyenek
családtagjaikkal, a többit pedig
majd hozza az élet.

Pannika azt is tartja, hogy a pénz
nem minden, sokkal fontosabb,
hogy jól érezze magát az ember
a bőrében, az pedig csak úgy lehetséges, ha azt csinálhatja, amit
szeret. Egyszer például, amikor
kétszeres fizetéssel csábították
egy másik munkahelyre, nem fogadta el az ajánlatot, hanem maradt a központban, ahol kiváló
volt a kollektíva és számára kedves feladatok gazdája lehetett.
Azzal kapcsolatban, hogy március végén leteszi a lantot és megkezdi jól megérdemelt pihenését,
vegyes érzések kavarognak benne. Örül, hogy végre azt csinálhatja majd, amihez éppen kedve
van és akkor, amikor kedve van,
de talán a munka hiányozni fog
neki. Félni azért nem fél ettől,
mert jól képzett könyvelőként
megvan a lehetősége arra, hogy
ha szeretne dolgozni egy kicsit,
megtegye. Azt is elmondta: tőle
egyébként igen szokatlan módon
hirtelen csak hebegni-habogni
tudott, amikor Hefner Erikától
megtudta, hogy neki ítélte a képviselő-testület a Paks Kultúrájáért Díjat, de azóta már volt ideje
feldolgozni és nagyon örül. Szakmai pályafutásának szép lezárása
ez az elismerés.
-gyöngyPaksi Hírnök, 2016. január 22. n 15

Sport

Nagy harc lesz
az olimpiai helyekért
Bő négy hónap múlva, május 28-29-én véget ér a dzsúdósok olimpiai kvalifikációs sorozata, addig biztosíthatják helyüket a Rio de Janeiróban sorra
kerülő XXXI. nyári játékokon.
A pontszerzésre még sok lehetőség adott, kontinentális open
versenyből hetet, Grand Prixből ötöt, Grand Slamből kettőt
rendeznek, ezenkívül még a kazanyi Európa-bajnokságon és a
mexikói World Mastersen tudnak előrébb lépni a versenyzők a kvalifikációs listán május
végéig. Az Atomerőmű SE három férfi versenyzője is érintett
a brazíliai repülőjegyért folytatott vetélkedésben: Csoknyai
László (81 kg), Cirjenics Miklós
(100 kg) és Bor Barna (+100 kg)
is jó pozícióban várja a tavaszi
menetelést. Hangyási László vezetőedzőt a következő hónapok
feladatairól és a dzsúdósok esélyeiről kérdeztük.
– Sok verseny van még hátra,
ahol nagyon sok pontot lehet szerezni. A három fiú versenyeztetése nagyon összetett, sok mindent
figyelembe kell venni. Bor Barna a hetedik a súlycsoportjában, a

kijutását már semmi nem veszélyezteti. Egy jó felkészülés után
a pontokat kell gyűjteni, mert az
olimpiai sorsoláson a kiemelésnél
számításba veszik a sorrendet, és
jó lenne, ha nem kerülne egy ágra
Teddy Rinerrel. Gyakorlatilag augusztus óta most kezd újra versenyezni, Havannában megnézzük a formáját, és utána alakítjuk
a versenynaptárát. Normális esetben, ha a formája azt mutatja, akkor a nagy pontszámú versenyeket választjuk: a kubai Grand Prix
után a párizsi Grand Slamet és a
német Grand Prix-t. Csak április
végén, május elején fogunk majd
tisztábban látni, és ha a következő hetek-hónapok nem úgy alakulnak, az utolsó hónapban is
lesz GP, GS és a World Masters,
amelyeken sok pontot lehet gyűjteni, ahol még hajrázni lehet.
Csoknyai Laci a tizedik a kvalifikációs listán és 209 ponttal
vezet a hazai vetélytárs, Krizsán
Szabolcs előtt. Nagyon fontos,
hogy az első versenyei jól sikerüljenek, mert akkor tudja növelni a pontjai számát, és akkor lehet számolgatni. Neki is
a nagy pontszámú versenye-

ket kell választani február végéig, s akkor már látjuk, hogy állnak az üldözők. Április végéig Krizsán Szabolccsal egyenlő
erősségű versenyeket kapnak a
szövetségtől, nem biztos, hogy
ugyanazt, mert egy országból csak ketten nevezhetnek
egy viadalra és a súlycsoportban még Ungvári Attila is érdekelt. Ennyi verseny mellett
Laci 209 pontos előnye eltörpül: egy Grand Prix arany 300,
de egy bronz is már 120 pontot
ér, hamar be lehet érni, akár be
is előzni. Kubában a GP-n, ha
éremmel kezd, akkor meg tud
lépni egy kicsit.
Cirjenics Miklós helyzete azért
speciális, mert neki nincs még
elég pontszáma – 383-mal a harmincharmadik –, de kontinentális kvótásként az utazókeret tagja. Most azonban bekapcsolódik
a pontszerzésbe a tavalyi évben
kevesebbet versenyző honvédos Fogasy Gergő, akivel szemben 183 pont az előnye. Mikinek
jól sikerült az alapozása, fontos
hogy minél több pontot gyűjtsön, akár érmet is, az ő esetében a European Open-versenyek

is szóba jöhetnek. Mielőtt Paksra került, nem kapott olyan folyamatos versenyeztetést, mint
nálunk, remélem, hogy a tavalyi versenysorozat már segített
neki abban, hogy jobban viselje a
pszichés terhelést.
Pupp Réka esetében az a cél,
hogy ő is felnőtt menedzselést
kapjon, ami segíti felkészülni az
idei junior Európa-bajnokságra és a jövő évi budapesti világbajnokságra. Ő a súlycsoportjában a felnőttek között a második
ember Csernoviczki Éva mögött,
akit a kvalifikációban már nem
tud utolérni, de ha ügyes és szorgalmasan gyűjti a pontokat, akkor ott lehet mint tartalék.
Havannában január 22. és 24. között a három fiú és Réka is tatamira lép. Ha jól kezdünk, akkor
megyünk Franciaországba, ha
nem, akkor lehet, hogy választunk egy osztrák vagy olasz European Opent – latolgatta az esélyeket a vezetőedző.
Cikkünk megszületése után érkezett: Fogasy Gergő a tuniszi African Openen bronzérmet
szerzett, s 40-nel gyarapította
pontjai számát.
(joko)

Kezdődnek az
utánpótlástornák

Dél-Afrikában
készülnek

Január első hétvégéjén az U7es korosztályt követően a 2006.
január 1. után születetteknek
rendezett teremlabdarúgó-tornát a Paksi Sportegyesület labdarúgó szakosztálya. Megkezdődtek tehát a különböző
utánpótlásversenyek, az U10es korosztály az Újévi Kupáért küzdött. A tornán a paksiak

A téli hónapokban kevés kajakkenust látni a hazai vizeken, sokan melegebb éghajlatra utaznak evezni. Boros Gergely és
Somorácz Tamás februárban ül
repülőre, Kiszli Vanda azonban
már Dél-Afrikában gyűjti a kilométereket és készül a nagy kihívásra, a 120 kilométeres Dusira,
jelent meg a hír az Atomerőmű
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harmadikként zártak, a kupát
a Szekszárd nyerte a Pécs előtt.
A torna válogatottjába Paksról Pupp Zétény került. Január 24-én már az Atomerőmű SE
szakosztálya invitálja a Gesztenyés úti sportcsarnokba a régió
utánpótlás futballcsapatait, a II.
Blatt Pál Emléktorna 9 órakor
kezdődik.
efgé

SE Facebook-oldalán. Itt zúgók,
sziklák és meredek hegyek várnak rá, melyek megmászása –
kajakkal a kézben – kemény feladat. Az első napon 41 kilométer
a penzum, ebből 33 km evezés,
8 km futás, a második napon
42 km, ebből 39 evezés, 3 futás,
a harmadik napon pedig 35 km,
ebből 33,5 evezés és 1,5 futás.

Győzelem itthon és idegenben
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A hosszúra nyúlt téli szünet után
hazai pályán kezdte az új évet az
ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapata, a táblázaton az utolsó előtti
helyen tanyázó MAFC-ot fogadta. A budapestiek eredményeit
nézve kicsit előrébb is állhatnának, hiszen legyőzték a Körmendet, a Zalaegerszeget, és nem sokon múlott a sikerük a Sopron és
a Falco ellen sem. A paksi mecscsen nem számíthattak amerikai irányítójukra, Smithre, így
a tisztes helytállásban bíztak.
Nem vette félvállról a meccset
az ASE, már az első negyedben
komoly nyomást gyakoroltak
a vendégekre és tetemes előnyre tettek szert. A második felvonásban kevesebb energiát fordítottak Dunnék a védekezésre,
a piros-feketék pedig éltek a lehetőséggel és távolról megszórták a hazai kosarat. A nagyszünet
után feljavult az ASE védekezése,
a pontgyártással viszont nem álltak le Eilingsfeldék, így a harmincadik perc végére harminc pont
fölé nőtt a két csapat közt a különbség. A negyedik negyedben
sem tette fel a kezét a MAFC, és
az utolsó percig küzdött, de nem
tudta elkerülni a nagyarányú vereséget. ASE–MAFC: 112-76.

Keresi az ASE a csapat ötödik légiósát, Schmidt Béla szeretne
igazolni egy 4-es és esetleg 3-as
poszton bevethető játékost, mivel erőcsatár poszton Szabó Zsolt
távozása óta csak Eilingsfeld Jánosra számíthat a paksiak vezetőedzője. Egy új magas játékos
minél előbbi szerződtetését mi
sem indokolja jobban, mint az,
hogy január 14-én Ryan Watkins
családi okok miatt hazautazott az
Egyesült Államokba A klub tájékoztatása szerint határozatlan
ideig nem számíthat centerére az
ASE.
A 14. fordulóban már komolyabb feladat várt a paksi piroskékekre, Kaposváron kellett javítani a nem túl fényes idegenbeli mérlegen. A vendéglátók
nem nagyon vitézkedtek eddig a bajnokságban, de az ASE
elleni mérkőzésnek teljes kerettel és nagy elszántsággal vágtak
neki. Jól indult a meccs a Paks
számára, Tóth Ádám és Medve
Máté révén 9 pontos előnyre tettek szert, de a tizedik perc végére csak 4 maradt belőle. A második negyedben éledezett a Kaposvár, Benke és Puljko révén
távolról szórták a kosarakat, ebben az időszakban Robinson vit-

te a hátán az Atomot. A huszadik perc végére már a hazaiaknál
volt az előny. A harmadik felvonásban sem találta a ritmust az
ASE, többen is tudásuk alatt játszottak, Tóth Ádám egyedül nem
tudta tartani a lépést. A 28. percben már 14 pontra nőtt a hazaiak
előnye, de szerencsére ismét jött
Robinson, és a negyed végére tíz
pont alá csökkentette a hátrányt.
Az utolsó (később kiderült, hogy
utolsó előtti) játékrészben Robinson mellett többen is elkapták a fonalat: Kovács Ákos három büntetőt értékesített egymás
után, majd Barnies is megtörte az
„átkot” és elkezdte szórni a triplákat. Az addig enerváltan játszó
Dunn is beszállt a gólgyártásba Will Tamással együtt. Három
másodperccel a vége előtt három
ponttal már az ASE vezetett, de
ahelyett hogy még dobáskísérlet
előtt faultolták volna a Kaposvár
legjobbját, Ubillát, hagyták dobni és a dudaszóra beeső hárompontossal egyenlítettek a vendéglátó kék-fehérek.
A ráadásban a Kaposvár dobta az első pontokat, de Barnies
és Eilingsfeld gyorsan lehűtötte
a hazai kedélyeket. Dunn büntetői és Barnies újabb triplája pedig végleg eldöntötte a meccset.
KKK–ASE: 102-107.
Kovács J.
Megvan a Zsíros Tibor Magyar Kupa műsora, az eseménynek a budapesti SYMAcsarnok ad otthont február
19. és 21. között. Az Atomerőmű 19-én 15.30-kor az
Egis Körmend ellen kezd, továbbjutás esetén a Sopron–
ZTE-összecsapás győztesével
játszik a döntőbe kerülésért.

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

Tavaszra
hangolnak
a Fehérvári úton
– Most nem a labdáé lesz a főszerep, hanem a futásé. Extrém
körülmények között fogunk
futni, de van kondicionáló termünk is, a következő tíz nap
kemény és fárasztó lesz – hangsúlyozta Csertői Aurél, a Paksi FC vezetőedzője január 6-án,
a felkészülés kezdetén. Ideálisnak ugyanis semmiképpen sem
mondható időjárás fogadta a
labdarúgókat a Fehérvári úti
stadionban: havas, jeges pályák
várták az elszántan készülő futballistákat.
A bajnoki rajt február 13-án lesz
idegenben az MTK ellen, előtte törökországi edzőtábor is szerepel a felkészülési programban.
– Úgy készülünk a télen, hogy
még fokozzuk az őszi teljesítményünket – fogalmazott Báló Tamás csapatkapitány. Haraszti
Zsolt ügyvezető az átigazolásokról számolt be lapunknak: – Néhány játékos jelezte, hogy szeretne több játéklehetőséghez jutni,
így távozna. Közülük a nyáron
a Pécstől igazolt Fröhlich Roland áll legközelebb ahhoz, hogy
eligazoljon, a többiek esetében
semmilyen konkrétum nincs.
Igazolni csak akkor fogunk, ha
lesz távozó, de csak azért nem
hozunk senkit, hogy eggyel többen legyünk – tájékoztatott Haraszti Zsolt.
Január 16-án lejátszotta első edzőmérkőzését a zöld-fehér egylet.
A rivális a Budapest Honvéd volt,
akik frissebben mozogtak a Fehérvári úti stadion műfüves pályáján. A végeredmény 1-3 lett, a
szépítő találatot a hajrában Hahn
János szerezte.
Faller Gábor

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal,
udvarias kiszolgálással és menüfőzéssel várjuk
kedves vendégeinket, igény esetén ingyenes
ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Új helyszínen lehet az UltramarAtom
A 2015-ös esztendőhöz hasonlóan idén is májusban kezdődnek
a paksi futóversenyek. Újdonság lesz, hogy az UltramarAtom
helyszíne változhat: a tervek szerint Táncsics-parkban rendezik,
kibővítve egy másik eseménnyel
az Atomcross elnevezésű utcai
brutálfutással. Az időpont: május 14.
– Ez is hitelesített pálya, az 50 kilométeres ob-t két éve itt rendeztük.
Az önkormányzat révén rengeteg rendezvény lesz ezen a napon,
kivétel nélkül mozgásos programok. Országos bajnokság is zajlik
majd ekkor a pályán, mivel ismét
megrendezhetjük az 50 km-es

Fotó: Mészáros Virág/Paksi Polgármesteri Hivatal

országos és nyílt bajnokságot –
mondta el Scheffer István főszer-

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

vező. A paksi versenyek szeptember 3-án folytatódnak, akkor lesz

az ötödik Atomfutás és a negyedik Brutálfutás. Tavaly több mint
1200-an teljesítették a különböző
távokat, a futás szerelmeseit a délelőtti eső sem tántorította el.
Minden évben a paksi megmérettetéssel zárult az országos
Atom100 Plusz sorozat, idén
újabb települések csatlakoztak
hozzá, és immár az elnevezés is
új. – A nagyatádi helyszínt felváltja a kaposvári Deseda-tó, és csatlakozott a sorozathoz a Szelidi-tó
is. Emellett a szekszárdi állomás is
közel 30 km-es lesz, így lett a rendezvény neve Atom150 Plusz –
tudtuk meg Scheffer Istvántól.
-faller-

A P&A lakótelepi húsbolt
(Kishegyi u. 44.)
immár 5. éve áll a lakosság szolgálatában

naponta friss húsokkal, akciókkal (sertés,
félsertés, marha, birka, szárnyasok) házias
húskészítményekkel és füstölt termékekkel.
Forgalmazunk élő halakat (sziki ponty, harcsa,
kárász, pisztráng, busa, amur), vadhúsokat; alapvető
élelmiszereket, fagyasztott húsokat és zöldségeket.

Legújabb változtatásunk:
eredeti orosz termékekből álló sarok
kialakítása, folyamatosan bővítve kínálatunkat.
Előrendeléseket a következő telefonszámon felveszünk: 20/228-1552.
Továbbra is várjuk vásárlóinkat!

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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Műanyagnyílászáró-akció
az ablak- és redőnymestertől!
Nyílászárók áraiból 20-50% kedvezmény,
bontásból, beépítésből 40% kedvezmény,
kőművesmunkából 40% kedvezmény.
Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök,

garázskapuk, rovarhálók

20-60% kedvezménnyel.

Keresse fel bemutatótermünket Pakson,
a Deák Ferenc utca 24. szám alatt (az utcafront felől)
Telefon: 30/328-4941, 20/547-8974

L a c z a Gá b o r I s tv á nn é
ké p v i s e l ő
t e l e f o n :7 5 /6 7 5 - 7 3 2
mo b i l : 2 0 / 4 1 0 - 7 5 1 2

Akciós árakon! Garantált minőségben! Jóteljesítési garanciával!

Gépjármű műszaki vizsgáztatás és javítás
minden járműkategóriára kiterjedően
a DC Dunakom Plusz Kft. Paks, Kölesdi u 46. szám alatti telephelyén
(volt DC Renimpex Kft.)
Társaságunk, Paks város és környékéről várja leendő partnereit, hogy vegyék igénybe az akciós árakon,
egyedi kedvezményekkel és rugalmas ügyintézéssel nyújtott szolgáltatásainkat!
Érdeklődni és előjegyzés felvétele az alábbi címen és elérhetőségeken:
személyesen a helyszínen 7030. Paks, Kölesdi u 46.; telefonon: 06.75/830-680 E-mail: szerviz@dcplusz.hu

Hívjon bennünket! Kérjen ajánlatot!

Légifotózás repülőről, drónról!

Nyerje meg a Kincses Tolna
megye c. kiadványt!
A rejtvényben egy híres paksi nevét rejtettük el. A megfejtéseket február 1-jéig várjuk a 7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre. E-mail:
szerkesztoseg@paksihirnok.hu
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Megszületett Dávid,
az új esztendő első paksi babája
A nap nagy részében jóízűen
szunyókál vagy csendesen nézelődik a kiságyában, de ha éhes,
vagy cserélni kell a pelenkát,
azért kiereszti a hangját Hődör
Dávid István, aki a 2016-os esztendő első újszülöttje Paks közigazgatási területén. Édesanyja, Hődörné Tumpek Nikoletta
három nappal a kiírt idő után,
január 3-án 11 óra 30 perckor
adott életet a szekszárdi kórházban a csöppségnek, aki „babaméretben” nem is olyan picurka,
hiszen 4170 grammal és 57 centiméterrel született. Az anyuka
elmondta, hogy bár a várandósság és a szülés sem volt könnyű,
most, hogy a karjukban tarthatják gyönyörű gyermeküket,
nem gondolnak erre. A kórházi napokat rooming in szobában

töltötte Dáviddal, így már az
első pillanattól egymásra hangolódhattak, és mire hazaértek, a

babagondozás ment, mint a karikacsapás, mostanra pedig már
az apuka, Hődör Dávid is profin

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

fürdet és pelenkáz. Az első otthoni éjszaka egyébként nyugodt
volt, amiben azóta sincsen nagy
változás, Dávid sokat alszik, keveset sír, és rendkívüli módon
szereti a hasát. A kis pocaklakó
világra jöttét nagyon várták, annál is inkább, mivel Nikoletta és
párja most vált szülővé, valamint
kisfiuk apai és anyai ágon is az
első unoka. A huszonéves szülők
megszámlálhatatlanul sok puszija és ölelése mellett sokat kap
az új családtag a nagyszülőktől
is, akik természetesen mindenben segítenek, Nikoletta anyukája a szülésnél is lánya mellett volt.
A fiatalok elmondták, mindent
meg fognak tenni azért, hogy
gyermeküknek boldog élete legyen, s elégedett, sikeres felnőtt
váljon belőle.
Kohl Gyöngyi

AZ ÉN TÖRTÉNETEM… TALÁN AZ ÖNÉ IS?
„A férjemmel és az unokákkal
gyakran jártunk sétálni. Idővel
egyre nehezebben értettem meg
őket a zajos utcán, és sokszor
a fejükhöz is vágtam, hogy
motyognak. Eltávolodtunk egymástól, mert már nem tudtam
részt venni a beszélgetésekben.
megválÖrülök, hogy ez mára megvál
tozott.”

V. Marika, 67 éves

Lens Optika
Paks, Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246, 30/842-3330
www.lensoptika.hu

Ha magára vagy
szeretteire ismer,
látogasson el
hallásvizsgálónkba!

AJÁNDÉKOZZA
A HALLÁS ÉLMÉNYÉT!

7030 Paks,
Táncsics M. u. 13.
I. emelet
Bejelentkezés:
06-30/234-2572

AJÁNDÉK KÉZMELEGÍTŐ*

* Az akció a készlet erejéig, maximum február 15-ig
tart. Az ajándék feltétele a díjmentes hallásszűrésen
való részvétel és a hirdetés felmutatása.

