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Célszerű lenne egyirányúsítani a főutcát – 
szerepel abban a koncepcióban, amit a vá-
ros megrendelésére készített el a Közleke-
déstudományi Intézet.

A Közlekedéstudományi Intézet segítségé-
vel zajlik Paks közlekedési tervének felül-
vizsgálata. Ahogy arról már korábban be-
számoltunk, a szervezet 2017 januárjától 
vizsgálja a város jelenlegi forgalmát, illetve 
azt, hogy milyen terheket ró majd a közleke-
désre a közelgő Paks II. beruházás. A szám-
adatok alapján teljes körű stratégiai tervet 
készítettek a szakemberek. Az eredménye-
ket és megoldási javaslatokat szakmai és ci-
vilszervezetek előtt mutatták be.
Az erőműbővítés következtében a forga-
lom 10%-kal növekedhet a jövőben, a hely-
zet kezelésére jelenleg nincs felkészülve a vá-
ros – mondta Szele András, a Közlekedéstu-
dományi Intézet központvezető-helyettese, 
hozzátéve: a torlódások és a parkolási prob-
lémák mellett a balesetek száma is valószí-
nűleg növekedni fog a városban. A nehéz-
ségek megelőzése érdekében a szakemberek 

a Dózsa György út egyirányúsítását javasol-
ják a körforgalomtól a Deák Ferenc utcáig. 
Az északról dél felé haladó forgalom a ter-
vek szerint a 6-os úton haladna, bár ehhez 
még szükséges többek között a Villany utca 
bekötése a főútra – tette hozzá Szele András. 
Az egyirányúsítás következtében csökkent-
hető lenne a balesetek esélye, könnyebb len-
ne a parkolás, valamint kerékpárral és gya-
logosan is közlekedhetőbb lenne a város. 

– Domborzati és földrajzi adottságai miatt 
nehéz szerkezetű a város, ezért szükség lesz 
kompromisszumos megoldásokra a jövő-
ben – mondta Süli János. Paks polgármes-
tere hozzátette, az egyirányúsítási terveket 
gyakran vita övezi, de szeretnék megtalál-
ni a lehető legjobb megoldást. A közleke-
dési intézkedési tervet és a Közlekedéstu-
dományi Intézet javaslatait a képviselő-tes-
tület tárgyalni fogja.                  Weller P. Hanna

A főutca egyirányúsítását javasolják

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Jövő nyárra elkészülhet a régen vágyott ke-
rékpárút Paks és Dunakömlőd között. A vá-
ros 540 millió forintot nyert el a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program pá-
lyázatán a kivitelezésre. A pénz a teljes költ-
séget fedezi, önerőt így nem kell vállalnia az 
önkormányzatnak, sőt akár előleg igénylé-
sére is lehetősége van. Az út hossza valami-
vel több mint öt kilométer, a pontos nyom-
vonalról még nincs döntés – mondta el dr. 
Blazsek Balázs címzetes főjegyző. – Régi 
igénye a paksiaknak, hogy legyen egy olyan 
kerékpárút, ami egyrészt összeköti Duna-
kömlődöt Pakssal, másrészt a sokak által 
használt madocsai töltéshez biztonságos 
kapcsolatot biztosít – fogalmazott. Mint el-
mondta, három változatot vizsgáltak, ebből 
egy a löszfal tövében, a másik kettő a szem-
közti oldalon, a vasút mellett fut. Az előké-
születek rövidesen megkezdődnek, a bicikli-
út jövő év közepére készülhet el. 

– Mindenki örül – reagált Spiesz József, a 
Dunakömlődi Településrészi Önkormány-
zat elnöke. Emlékeztetett rá, hogy a város 
korábbi polgármesterével, Hajdú János-
sal szorgalmazták ezt a beruházást, ennek 
nyomán három éve készült el az a tanul-
mányterv, ami három nyomvonalat vázolt, 
ez szolgált a pályázat alapjául. Egészen a 
közelmúltig Spiesz József azt a verziót gon-
dolta legjobbnak, ami a löszfal tövében fut-
na, hiszen akkor nem kellene kétszer is át-
kelni a hatoson. Az, hogy a löszfal leomlott, 
más megvilágításba helyezi a dolgot, bármi-
kor megtörténhet újra, és maga alá temethet 
egy biciklist, ezért minden „kellemetlensé-
gével” együtt az erdő felőli változatot lenne 
célszerű választani, vázolta a képviselő, aki 
arról is beszámolt, hogy Dunakömlődön az 
összes eladó ház elkelt.
– Ahogy beindult a lakásmizéria és felmen-
tek az árak, tapasztaltuk, hogy a fiatalok in-

kább vesznek egy házat Dunakömlődön 
egy paksi lakás árából. A faluban körül-
belül tíz babakocsit tologatnak, a játszóte-
rek tele vannak, az óvodában negyven fe-
lett van a gyermeklétszám, fiatalodik a falu. 
Általános vélemény, hogy szívesen járná-
nak munkába kerékpárral Paksra tavasz-
tól őszig – taglalta. Azt mondta, mindenki 
örül, hogy kevesebb veszélynek kitéve ke-
rekezhetnek majd.
– Azt várjuk, hogy sokkal többen tudják 
használni a kerékpárjukat azok közül, akik 
Dunakömlődön laknak, de Pakson dolgoz-
nak vagy járnak iskolába – reflektált a hír-
re Vöröss Endre. A Magyar Kerékpárosklub 
Paks–Szekszárd Területi Szervezetének tit-
kára azt mondta, hogy az önkormány-
zat kikérte szervezetük véleményét a ter-
vezett nyomvonalakról, ők azt a verziót tá-
mogatják, ami az Imsósi-erdő oldalán fut, 
tudomása szerint ezt fogják megvalósíta-
ni. Véleménye szerint jobb volna, ha nem 
a halászcsárdánál vinnék át a másik oldal-
ra a kerékpárutat a kanyar miatt, de úgy véli, 
hogy bizonyára lesz olyan forgalomtech-
nikai megoldás, ami garantálja a biciklisek 
biztonságát. Az útra egyébként egy háló-
zat részeként tekintenek. Ha elkészül, újabb 
fontos lépést sikerül tenni annak érdekében, 
hogy megvalósuljon egy egyedülálló, 90 
km-es kör az atomerőmű körül Tolna, illet-
ve Bács-Kiskun megyében. Azt is hozzáfűz-
te, úgy tudja, hogy készült már becslés arra 
is, hogyan lehetne folytatni a bicikliutat Du-
naszentgyörgyig. Eszerint hozzávetőleg 160 
millió forintba kerülne a hiányzó 3,5 km-
es szakasz. Ha a csámpai oldalon vinnék to-
vább, könnyebbnek ígérkezne a megvalósí-
tás, mert a kisajátítás során kevesebb tulaj-
donossal kellene megegyezni – fűzte hozzá.

Vida T.

Megépül a dunakömlődi kerékpárút
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társuláshoz csatlakozik Paks 
– így döntött rendkívüli ülésén a képvise-
lő-testület. Az integráció elkerülhetetlen-
né vált, de kedvező lesz a város számára.

Hat évvel ezelőtt még 170 közszolgáltató 
végezte a hulladékbegyűjtést és -kezelést az 
országban, akkoriban fogalmazódott meg 
az állami elképzelés, hogy húsz regionális 
cég végezze ezt a munkát. 2017 áprilisában 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő Zrt. 110 közszolgál-
tatónak – köztük a paksinak is – vissza-
vonta a megfelelőségi véleményét. Paks 
esetében az egyik indok az 50 ezer lélek-
szám alatti szolgáltatási terület volt, a má-
sik, hogy a kommunálisan begyűjtött hul-
ladékot városunkban nem válogatják to-
vábbi frakciókra. – Tisztában voltunk vele, 
hogy az integráció elkerülhetetlen. A Paks 
és Környéke Hulladékgazdálkodási Társu-
lásnak harminc napon belül, hat hónapos 
határidővel fel kellett mondania a közszol-
gáltatási szerződést a Paksi Hulladékgaz-
dálkodási Kft.-vel. Novemberig még a cé-
günk végzi el a hulladékszállítást, a társu-
lás további önkormányzatainak addig kell 
új szolgáltatót keresniük – tájékoztatott dr. 
Sárosi József. A PHG Kft. ügyvezetője azt is 
elmondta, hogy több lehetőséget vizsgáltak 

az elmúlt egy évben: tárgyaltak a dunaújvá-
rosi Dunanett Nonprofit Kft.-vel, a polgár-
di székhelyű Vertikállal, majd a Kaposvári 
Hulladékgazdálkodási Np. Kft.-vel. A cél az 
volt, hogy a legmagasabb szolgáltatási mi-
nőséget és a legkedvezőbb feltételeket biz-
tosító társulással szerződjenek, utóbbi cég-
gel pedig a legfontosabb kérdésekben már 
megállapodtak. A tárgyalásokat segítette 
az is, hogy a paksi rendszer hét települé-
séből ötnek már volt tapasztalata a kapos-
vári szolgáltatóval. Az ügyvezető szerint 
a szakmai érvek is mellettük szóltak: a jól 
felkészült kaposvári szakembergárda egy 
nagyon modern, kiválóan működő rend-
szert alakított ki az elmúlt években. Így a 
műszaki feltételek is adottak ahhoz, hogy 
jó együttműködés jöjjön létre a paksi és a 
kaposvári társulás között – tette hozzá dr. 
Sárosi József.
A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodá-
si Társulás március végén egyhangú szava-
zással nyilvánította ki, hogy Kaposvárhoz 
kíván csatlakozni, ezt követően az önkor-
mányzati testületeknek is meg kell hozni-
uk a döntést. A paksi önkormányzat képvi-
selői ellenszavazat nélkül támogatták az el-
képzelést, a következő hetekben a másik hat 
település vezető testületei is határoznak az 
ügyben. – A lakosság számára nem jelent 
majd változást a csatlakozás, a szolgálta-

tás minősége változatlan marad. A Kapos-
váron alkalmazott technológiának köszön-
hetően azonban még környezetbarátabb 
módon működik majd a hulladékkezelés, 
hiszen ott a kommunális hulladékot egy 
mechanikai előválogatóban is átválogat-
ják – tudtuk meg. A csatlakozást követően 
Paksról 93 köbméteres kamionnal szállít-
ják majd a somogyi telephelyre a hét tele-
pülésen összegyűjtött kommunális szeme-
tet, melynek kb. 30%-át tudják energetikai 
célú újrahasznosításra leválogatni, a fenn-
maradó 70% visszfuvarral érkezik a paksi 
lerakóra.
– Így egyrészt kevesebb munkája lesz a 
paksi hulladékkezelő aprítógépének, ami 
növeli élettartamát, másrészt a lerakó az 
eredetileg tervezett tíz év helyett, óvatos 
becslések szerint is, mintegy huszonöt évig 
fogadhat majd kommunális hulladékot.  
A szelektíven gyűjtött hulladékot tovább-
ra is Pakson válogatjuk és bálázzuk majd. 
Fontos leszögezni: minden munkahely 
megmarad, ugyanaz a személyzet dolgozik 
tovább, munkaviszonyuk folytatólagos lesz, 
csupán a bérpapíron szerepel majd egy má-
sik cég neve. A közszolgáltatás díja állami-
lag meghatározott, így ebben sem hoz vál-
tozást a csatlakozás – fogalmazott a jövőről 
dr. Sárosi József.

Dallos Szilvia

Kisebb adminisztratív módosítást hajtott 
végre társasági szerződésén a kormányhi-
vatal javaslatára a TEIT. A Társadalmi El-
lenőrző, Információs és Településfejleszté-
si Társulás személyi kérdésben is döntött 
Bátyán tartott ülésén: a pénzügyi bizott-
ság élére új elnököt választott Dunaszent-
györgy polgármestere, Hencze Sándor 
személyében. A korábbi elnök Süli János 
volt, akit miniszteri kinevezése kapcsán 
köszöntöttek az ülésen. Dr. Bálint József el-
nök azt mondta, hogy a TEIT továbbra is 
számíthat Süli Jánosra és a TEIT is szá-
mít rá. Mint kifejtette, pozitív döntés, hogy 
hozzáértő kezébe került a paksi beruházás 
koordinálása. Megragadva az alkalmat fel-
hívta a miniszter figyelmét arra, hogy nem 
halad a Paks–Kalocsa híd ügye, félő, hogy 
nem készül el időben. Süli János azt mond-

ta, fontos, hogy az építési munkálatok ide-
jére kész legyen, de – mint kiemelte – nem-
csak ebben, hanem az Alföld és az M6-os 
összekötésében is szerepe lesz.
Szó esett az ülésen a TEIT küszöbön álló 
olaszországi tanulmányútjáról is. A tagtele-
pülések polgármesterei két, leszerelés alatt 
álló atomerőműbe látogatnak el, és tárgyal-
nak a radioaktív hulladék elhelyezéséért fe-
lelős olasz cég vezetőivel.
Június 3-án rendezik meg a II. TEIT Napot. 
Ezúttal Kalocsán lesz a rendezvény, hiszen 
ezt az alkalmat ragadják meg, hogy megem-
lékezzenek a társulás huszonöt évvel ezelőt-
ti megalakulásáról. Lesz gyermek vetélkedő, 
több település készül kulturális műsorral, 
rendeznek főzőversenyt, illetve egy előadás-
sorozatot, amely felöleli a TEIT és a vele 
kapcsolatban álló szervezetek munkáját, így 

a Paksi Atomerőmű, a Paks II. és az RHK 
Kft. képviselői is ott lesznek.
Dr. Bálint József elmondta lapunknak, hogy 
az atomerőművel 2018-ig szól a szerződé-
sük, az RHK Kft.-vel erre az évre, de a kö-
zeljövőben szeretnének az atomerőmű ka-
pacitás-fenntartásáért felelős társasággal is 
egyezségre jutni a lakosság széles körű tájé-
koztatása, a térség beruházásra való felkészí-
tése kapcsán.
A házigazda Bátya polgármestere is szót kért 
az ülésen. Zsebics Ilona azt mondta, harma-
dik ciklusát tölti, ez idő alatt az erőmű közel-
sége, a TEIT-tagság okán komoly fejlődésen 
ment át a község, sorra újítják fel útjait, in-
tézményeit. Külön kiemelte a Jövőnk Energi-
ája Térségfejlesztési Alapítványt, amelyen ke-
resztül sok pályázati forrást nyertek el.

Vida Tünde

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Társuláshoz csatlakozik Paks

A hídról is szó volt a TEIT ülésén
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Területet biztosít két önálló, fél 
megawattos napelempark kiala-
kításához a paksi önkormány-
zat – így döntött májusi rend-
kívüli ülésén a képviselő-testü-
let. A park pályázati forrásból, 
az MVM Hungarowind Kft. be-
ruházásaként valósulhat meg 
városunkban a régi, rekultivált 
hulladéklerakóban.
A létesítésre huszonöt évre 
szóló bérleti szerződést köt 
a város, ami évenként két-
millió forint bevételt jelent-
het az önkormányzatnak egy 
olyan területért, ami egyéb 
célra nem használható. A pá-
lyázat keretében az országban 
több mint 100 MW teljesít-
ményű naperőművi kapacitás 
épül majd ki az MVM cégcso-
port leányvállalata közremű-
ködésével. Ebből a tervek sze-
rint kettő 20 MW-os lesz. A 
város szeretné, ha ezek egyike 
is Pakson készülne el a két fél 
megawattos telep mellett. Eh-
hez még keresik a szükséges, 
46 hektáros egybefüggő, me-
zőgazdasági célra nem haszno-
sítható területet, amit megvá-
sárolnának, hiszen a pályázat 
egyik feltétele, hogy kizáró-

lag önkormányzati tulajdonú 
területen épülhetnek meg a 
napelemparkok.
– Az atomerőmű-beruházás-
ra való felkészülés mellett a 
kormányzat és az önkormány-
zat kiemelt célja a megújuló 
energiaforrások felhasználásá-
nak bővítése, ezek a beruházá-
sok illeszkednek az elképzelés-
be. Emellett az elektromos kö-
zösségi közlekedési programot 
megvalósító Protheus projekt-
hez is kapcsolhatók lesznek az 
új napelemes rendszerek – tájé-
koztatott Süli János, Paks pol-
gármestere.
A rendkívüli ülésen döntés szü-
letett arról is, hogy dr. Bencsik 
Lajos lesz a helyi választási bi-

zottság új tagja, a kinevezés dr. 
Glósz Gábor lemondása miatt 
vált szükségessé.

Egyhangú szavazással határoz-
tak a képviselők arról is, hogy a 
Kaposmenti Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társuláshoz 
csatlakozik a paksi önkormány-
zat. Az országos integrációs fo-
lyamat részeként lezajló váltás-
sal egy stabil, jó szakmai háttérrel 
rendelkező társuláshoz csatlako-
zik a paksi rendszer úgy, hogy a 
szolgáltatás színvonala nem vál-
tozik, és a bérek minimális eme-
lése mellett a PHG Kft. vala-
mennyi munkatársát átveszi a 
Kapos-menti társulás. (Cikkünk 
a témában a 4. oldalon.)   -dallos-

Közel tízmilliárd forint pályázati forrás érkezik Tolna megyébe 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. Az 
összeg fele a gazdaságfejlesztést segíti, egyebek mellett ipari terü-
letek kialakítását, a foglalkoztatás fellendítését teszi lehetővé. Az 
irányító hatóság ebben a körben 64 Tolna megyei projektet támo-
gatott, de rövid határidővel újabb döntés várható. Paks több pá-
lyázatot is benyújtott, de egyelőre egy nyert támogatást fenntart-
ható települési közlekedésfejlesztés címen a Paks–Dunakömlőd 
kerékpárút megépítésére. (Cikkünk a 3. oldalon.) Várják még a 
döntést egyebek mellett az ipari park fejlesztését, a bölcsőde bőví-
tését és a városháza felújítását célzó programokra.

Paks korábban is hasznosította a megújuló energiát: ahogy arról korábban többször beszámoltunk, számos paksi közintézményre telepítettek 
már napelemeket, hogy így csökkentsék energiaköltségeiket. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Döntés után

ELADÓ!
Szekszárdi telephely 

autópályához közel, 
iparterületen 

220 m2 irodákkal, 133m2 műhellyel,
saját zárt udvarral, 

közműrákötésekkel.

Érdeklődni: 06-20-9390-577
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A kormányban dolgozik tovább Paksért
A váratlanul érkezett ajánlatot Süli János 
visszautasíthatatlannak érezte, ezért igent 
mondott Orbán Viktor miniszterelnök 
felkérésére, s immár miniszterként felel az 
erőmű-beruházásért. Személyében nem-
csak az erőműépítésnek, hanem a város- 
és térségfejlesztésnek is lett gazdája. Így – 
mint mondta – Paksot a jövőben az eddi-
gieknél magasabb szinten képviseli; azzal, 
hogy miniszter lett, egy paksi ember is ott 
lehet a kormány ülésein, és közvetítheti a 
paksi érdekeket. A város búcsúzó polgár-
mesterével, Süli Jánossal beszélgettünk.

– Meglepte a felkérés?
– Teljesen váratlanul ért. Áprilisban a mi-
niszterelnök úrral tárgyaltunk arról, hogyan 
alakulnak az ügyeink, hogyan készültünk 
fel a beruházásra. Akkor mondta, szeret-
né, hogy miniszterként irányítsam a mun-
kákat, hogy elkerüljük a csúszásokat, aggo-
dalmakat.
– Egyértelmű volt a válasz?
– Egy ilyen kérést nem lehet visszauta-
sítani, bár beszéltünk róla, hogy ezt nem 
lesz egyszerű kommunikálnom a város-
ban. Elég erős támogatottsággal nyertem, 
talán két településen volt ennél magasabb 
arányú győzelme olyan jelöltnek, aki el-
lenzékiként indult. Ahogy a miniszterel-
nök úr is mondta, Paksot most még job-
ban tudom képviselni. Paks ilyen helyzet-
ben még soha nem volt, a kormány ülésein 
ott ül egy paksi ember, és közvetlenül el-
mondhatja, mit kell tenni, hogy ez a bőví-
tés megvalósuljon. 
– Bővítés vagy kapacitás-fenntartás?
– Tudom, ez kritikus kérdés. Számszaki-
lag bővítünk, hiszen van négy blokk és ket-
tőt építünk, átmenetileg ez bővítés, vég-
eredményben pedig kapacitás-fenntartás. 
A munkához visszatérve: valójában ugyan-
az a feladatom, mint eddig, csak magasabb 
szinten láthatom el. A feladataimból ez egy-
értelműen látszik: benne vannak a keríté-
sen belüli feladatok is, de a térségfejlesztés 
is, aminek eddig nem volt felelőse. A meg-
rendelő a Paks II. társaság, a beszállítók az 
oroszok, alapvetően nekik kell megépíteni-
ük az erőművet. Nekem az lesz a dolgom, 
hogy ha gondok adódnak – mint ahogyan 
az 1-4. blokknál is voltak –, azokat megold-
jam. Az viszont tény, hogy az erőmű csak 
úgy tud megépülni, ha Paks és a környék-
beli települések elvégzik azokat a fejlesztése-
ket, megkapják azokat a forrásokat, amiből 
fel lehet készülni.
– Nem tart tőle, hogy csalódnak a választók?

– Minden döntésnek van kockázata. A vá-
lasztó érezheti úgy, hogy itthagytam, de 
nem hagytam itt. Ez egy nagyon fontos fel-
adat, a munkaidőm nyolcvan százaléka ed-
dig sem a napi működtetéssel kapcsolatos 
munkákkal telt, hiszen itt az apparátus és 
Szabó Péter mint alpolgármester vitt egy sor 
területet. Én azzal foglalkoztam, hogyan tud 
a város megfelelni az igényeknek.
– Milyenek voltak a reakciók?
– Minap egy fórumon évek óta nem látott, 
régi kollégák azért vártak meg, hogy megszo-
ríthassák a kezem. Máskor sírva hívott egy 
hölgy, hogy gratuláljon. Elmondta, az erőmű-
ben takarító és szerinte soha nem tettem kü-
lönbséget, vele is úgy bántam, mint egy atom-
mérnökkel. Nagyon sok olyan apró reakciót 
kaptam, ami feltölti az embert. Persze tisz-
tában vagyok vele, hogy főként azok hívnak, 
akik egyetértenek a döntéssel. 
– Hogyan viseli a népszerűséget és hogyan a 
támadásokat?
– Tudtam, hogy nem lesz fáklyásmenet. Ne-
veztek oroszbérencnek, ügynöknek. Voltam 
már első számú vezető, akkor is össze akar-
tak ugrasztani másokkal. Most is megtör-
tént, amikor az orosz hitelről volt szó. Én 
előtörlesztésről beszéltem, amit a szerződés 
is lehetővé tesz, Varga Mihálytól már más-
képp kérdeztek, utaltak rá, hogy én az orosz 
hitelt fel akarom mondani. Tisztában va-
gyok a szerepekkel, tudtam, hogy lesz olyan, 
akinek az a dolga, hogy kritizáljon. Nem 
mindent olvasok el, nem kell mindent ma-
gamra venni. Ami ellen nem tudok tenni – 
ezt még Bagdy Emőke pszichológustól ta-
nultam –, abból igyekszem kivonni magam, 
különben belebetegednék. 
Szerencsére a legtöbben megértették: nem 
hagytam cserben a várost, szó sincs konspi-
rációról vagy burkolt hatalomátadásról, 

hiszen a testületben a mai napig az általam 
összeállított néppárti képviselő csoportja 
van többségben. Mi már az elején deklarál-
tuk, hogy a város jövője fontosabb, mint-
hogy ki kivel van. Nem is szoktunk frak-
cióülést tartani. Az én sikerem akkor nyil-
vánul meg, ha a városfejlesztést megoldjuk. 
Ez pedig csak egységes városvezetéssel sike-
rülhet. Nem véletlenül jött el a teljes testület 
a miniszteri eskütételre, demonstrálta, hogy 
együtt vagyunk. 
A választások után bizonyítottam, hogy az 
együttműködésben hiszek. Ilyen fölényes 
győzelem után mindenkit ki lehetett volna 
hagyni, de én minden pártnak, szervezet-
nek adtam szerepet a városvezetésben. Azt 
remélem, hogy követik a példámat az össze-
fogásban és most ők is belátják, hogy olyan 
feladat előtt állunk, amihez egység kell, és 
nem hangos vircsaft a választáson. Nehéz 
úgy irányítani egy települést, ha a képviselő-
testülettel nincs meg az összhang, márpedig 
a testület deklarálta, hogy egységesen Sza-
bó Péter alpolgármester, leendő polgármes-
terjelölt mögött áll. Ezért – úgy gondolom – 
olyanok indulnak csak ellenében, akik ma-
guk sem hisznek abban, hogy nyerhetnek. 
Ennek a városnak a nagypolitikától függet-
lenül jól működő városnak kell lennie. 
– Június elejéig még a város polgármestere. 
Hogyan zajlik a feladatátadás?
– Amit vállaltam, el is végzem. A kinevezé-
sem után tartottunk fórumokat a külső vá-
rosrészeken, ezeken részt vettem, rövidesen 
Kozlodujba megyünk egy rövid látogatásra, 
de Viskre, Novovoronyezsbe is várnak min-
ket, ezeket a tervek szerint megosztjuk. Ed-
dig is megosztottuk a feladatokat, napi szin-
ten egyeztetünk alpolgármester úrral, nem 
fogja megérezni a váltást a város.
Most úgy néz ki, hogy szeptember 10-én lesz 
az időközi választás. A jövőben véleményem 
szerint a polgármester munkáját meg kell 
erősíteni, egy párfős kabinetet létre kell hoz-
ni, hiszen nem átlagos feladatok várnak a vá-
rosvezetésre. 540 oldalas tanulmány foglalja 
össze a feladatokat. Ezt a napokban mutattuk 
be a testületnek és a hivatal munkatársainak. 
Május 31-én a Pollack Mihály utcai tervpá-
lyázat értékelését tartjuk a Csengey központ 
színháztermében, azzal együtt a tanulmányt 
is szeretnénk bemutatni a város lakóinak. Bí-
zunk benne, hogy rövidesen több forrást for-
díthatunk fejlesztésekre. Évek óta próbálunk 
egyeztetni az atomerőművel, hogy az adóbe-
vételeinket növeljük, hiszen a jó adóerő-ké-
pességünk miatt idén 650 millióval csökkent 
a rendelkezésre álló forrás.                              Ü

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Megújuló óvárosi utcák
Bevált gyakorlat, hogy egy-egy utcafel-
újítás során már a tervek elkészítése-
kor egyeztet a lakossággal az önkormány-
zat. Így történt ez a Kömlődi utca esetében 
is, a teljes körű felújítás kiviteli tervei a la-

kossági vélemények és kérések figyelembe-
vételével készülnek el. Ahogy az egyezteté-
sen elhangzott: a járdák, a kapubejárók, az 
útburkolat, az ivóvízrendszer és csapadék-
víz-elvezető hálózat is megújul a beruhá-

zás keretében. Föld alá kerülnek a légveze-
tékek, ahol pedig szükséges, támfalak épül-
nek. Emellett korszerűsödik a közvilágítási 
rendszer és zöldfelület-rendezés is történik 
a Kömlődi utcában. – Idén az engedélyezési 
és kiviteli tervek készülnek el és beszerezzük 
a szükséges engedélyeket. Az utca felújítá-
sa ezt követően indulhat, amint a képviselő-
testület forrást biztosít rá a költségvetésből – 
tájékoztatott Hum Ferenc, az önkormányzat 
műszaki osztályának vezetője. 
A Kömlődi utca kapcsán tartott fórum előtt 
pár nappal az Anna utca lakóit is tervegyezte-
tésre várták a városházára. Ennek az utcának 
a kiviteli és engedélyezési tervei is elkészülnek 
idén a faltól falig felújításhoz. A beruházás ke-
retében a lakók, valamint a Bezerédj iskola ve-
zetésének kérésére tekintettel, várhatóan par-
kolókat alakítanak ki a Szentháromság téri 
intézmény Anna utca felőli oldalán, a torna-
terem melletti területen, tudtuk meg a körzet 
képviselőjétől, Girst Ádámtól.             Dallos Sz.

Ü Bízom benne, hogy rövidesen alá tudjuk 
írni a 15 évre szóló adómegállapodást, ami-
nek nyomán – ahogy a vállalkozóknak ígér-
tük – csökkenteni tudjuk az építményadó 
mértékét. A megállapodás lehetővé teszi, 
hogy már idén látványosabb városfejlesz-
tésbe fogjunk. Megkezdtük az utak felméré-
sét, aszfaltozni fogunk a nagyobb forgalmú 
utcákban, ahol a burkolat rossz állapotban 
van, bővíteni akarjuk az egynapos sebésze-
tet, javítani akarunk a szolgáltatások szín-
vonalán, a komfortfokozaton, el kell kez-
deni azoknak a területeknek a megvásárlá-
sát, amelyek mindenképpen kellenek, hogy 
elkezdjük a hosszú távú fejlesztést. Tervez-
zük, hogy az Ürgemezőn fejlesztéseket vég-
zünk, új csarnok épül, a mostani pedig meg-
marad a küzdő- és szabadidősportoknak. 
Az elkerülőút építése is halaszthatatlan. A 
Vácikában a belterületté minősített terüle-
tek mentén a parcellavégek ki lesznek sajá-
títva, itt épül meg az elkerülőút. A tulajdo-
nosokat kárpótoljuk. 
– Ha már sport: az utóbbi években anyagi 
gondokkal küszködnek a sportegyesületek. Si-
került ezzel kapcsolatban eredményt elérni? 
– Kétszer is tárgyaltunk erről a miniszterel-
nök úrral, és a napokban Seszták Miklóssal 
is. Az alapvető elv, hogy állami cég ne támo-
gassa az élsportot, mert az torzítja a „piacot”, 
hiszen a vállalkozók által támogatott egye-
sületek nem rendelkeznek akkora bevétellel. 
Ezért lettek letiltva az állami cégek. „Bele-
léptünk egy gödörbe”, mert itt erős vállalko-

zás csak állami tulajdonú van, ha a magán-
szektort kerestük, ott azt mondták, adjon 
az atomerőmű. Az ígéretek szerint vissza-
kapjuk az eddigi támogatást, és ha érkeznek 
tőke erős cégek, szponzori megállapodás ke-
retében kérünk tőlük támogatást. Mostaná-
ig megoldottuk ezt a kérdést, ahogyan a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 
is mindig kapott forrást Lázár János jóvol-
tából. A térség 41 települése eleinte évi 500 
millió forintra pályázhatott, ez tavaly már 
egymilliárd volt, idénre pedig másfél milli-
árdot irányoztunk elő. 
– Mikor gyorsulhatnak fel a beruházás előké-
szítő munkái?
– Már most azon vagyunk. Én a kinevezé-
sem napján és másnapján tárgyaltam már 
orosz cégekkel, jelenleg gyűjtöm az infor-
mációkat, hogy lássam, hol kell előrelendí-
teni, hol kell módosítani. Még nincs stábom, 
de nem is akarok nagyot. Még az sem dőlt 
el, hogy hosszú távon hol legyen a helyünk. 
Szerintem paksi székhelyűnek kell lennie, 
hiszen itt zajlik majd a beruházás. 
– Mekkora lesz a büdzsé?
– Amekkorát a feladatok indokolnak. Sza-
bad kezem van a személyzet kiválasztásá-
ban, az erőforrások tekintetében, de nem 
akarok nagy apparátust, hiszen nekünk 
csak az lesz a dolgunk, hogy a felmerü-
lő problémákat megoldjuk. A miniszterel-
nök azt mondta, én csak azzal hibázhatok, 
ha nem jelzem, hogy gond van és segítség 
kell a megoldáshoz. 

– Azt mondta, akárki kerül hatalomra az or-
szággyűlési választás után, meg kell építenie 
az erőművet.
– Magyarországnak nincs más választása. 
Az, aki hatalomra akar kerülni, jobban teszi, 
ha nem megy ellene. Ebből az is levezethető, 
hogy aki támadja, maga sem hiszi, hogy ha-
talomra kerülhet, de jó ötletnek tartja ezzel 
megosztani a közvéleményt.
– Sokszor mondta, hogy szeretne gumicsiz-
mában járni az erőmű területén. Megvette 
már?
– Miniszteri kinevezésemkor kaptam a ba-
rátaimtól. Zöldet. Utalva arra, hogy milyen 
az atomenergia ökológiai lábnyoma.
– Milyen érzésekkel hagyja maga mögött a 
polgármesteri széket? Mi volt a legnagyobb 
kudarc és legnagyobb eredmény?
– Kudarc nem volt. Hozzátartozik az élethez, 
ha valami nem sikerül, és újra neki kell men-
ni. Sikernek tartom, hogy a nem túl barátsá-
gos 2014-es kampánynak a nyomait sem en-
gedtük be a testületbe, sikerült jó légkört te-
remteni. Abban biztos vagyok, hogy nem 
kértek volna fel miniszternek, ha nem 78 szá-
zalékkal nyerek Pakson. A városnak, a mögöt-
tem állóknak óriási része volt a kinevezésem-
ben. Az a kérésem, hogy ugyanígy álljunk a fő 
cél, az erőmű megépítése, a város felkészítése 
mögé. Én ekkor tudok sikeres lenni. Minisz-
terelnök úrnak arra adtam kezet, hogy meg-
építjük az erőművet. Kérem, hogy erre a kéz-
fogásra minden paksi adja áldását.

Vida T.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Atomerőmű

Paks II-nek nincs alternatívája
– Rendelkezésre fog állni a szükséges ap-
parátus és forrás a hatékony munkához – 
vázolta Süli János, aki Budapesten tartotta 
első miniszteri sajtótájékoztatóját. A Paks 
II. projekthez tartozó feladatkör teljes ter-
jedelmében hozzá kerül, Lázár János Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter a Brüsz-
szellel való kapcsolattartást végzi majd. 
Süli János azt mondta, első dolga lesz a 
„leltárkészítés”, azaz felméri, hogy hol tar-
tanak az előkészületek, és erről jelentést ké-
szítenek a kormány számára. A miniszter – 
annak ellenére, hogy a brüsszeli döntések-
re várva 16 hónapig szinte „helyben járt” 
a projekt – bizakodó a határidők betartá-
sa tekintetében.
Azt is bejelentette, hogy az előkészítő sza-
kaszt irányító dr. Aszódi Attila kormánybiz-
tos szakértelmére a továbbiakban is számít, 
a professzor államtitkári minőségben se-
gíti majd a munkát.
A később felállítandó apparátusnak igen 
sokrétű lesz a feladata. Süli János lett ugyan-
is a koordinátora, szakmai irányítója a blok-
kok tervezéséről, beszerzéséről, kivitelezésé-
ről, valamint az üzemeltetési és karbantartási 
támogatásáról, illetve a nukleárisfűtőanyag-
ellátás biztosításáról szóló megállapodások 
végrehajtásának. Fontosnak nevezte a tárca 
nélküli miniszter a magyar cégek felkészíté-
sének elősegítését akár egy támogatói rend-
szer kidolgozásával, hogy megfelelő beszál-
lítói lehessenek majd az orosz kivitelezőnek. 

Mint kifejtette, az orosz beszállító felel az al-
vállalkozók kiválasztásáért, a magyar fél ab-
ban kíván segíteni, hogy megfelelő tapasz-
talattal, minősítéssel esélyessé váljanak a 
részvételre. Mindez azért fontos, mert az ál-
lamközi szerződés 40 százalékos hazai rész-
arányt tesz lehetővé. Az pedig uniós követel-
mény, hogy a beszerzések 55 százaléka EU-s 
tender útján történjen. A főberendezéseket 
várhatóan nem, de például a turbinaszige-
tet meg fogják versenyeztetni, több nyugat- 
európai cég részvétele várható.
Süli János kitért arra is, hogy szintén brüsz-
szeli elvárásoknak eleget téve, gazdasági-
lag függetlennek kell lennie a két erőmű-
nek, de a munkaerő biztosítása terén elen-
gedhetetlen az együttműködés. Megfelelő 
jövőképet kell garantálni a Paks I. dolgozó-
inak is, szögezte le. Mint kifejtette, előnyös, 
ha már a létesítés idején bekapcsolódnak az 
erőmű majdani munkatársai. Munkaszerve-
zéssel az is megoldható, hogy a karbantar-
tói és műszaki személyzet a jelenlegi mun-
kájával párhuzamosan, a Paks II-nél is fel-
adatot vállaljon.
A miniszter kitért arra, hogy a 2021-22 kö-
rüli csúcsidőszakban 8-10 ezer ember dol-
gozik majd a beruházáson. Mint mondta, 
Paks az autópályán Budapestről, Pécsről, 
Kecskemétről, Székesfehérvárról is elég jól 
elérhető, és ha a híd megépül, Kalocsáról is.
Süli János leszögezte: az atom- és a megúju-
ló energia nem egymás konkurenciái. Be-

szélt arról, hogy a jelenleg érvényben lévő 
energiastratégiának megfelelően vannak tö-
rekvések a megújuló energia hasznosítására. 
Mint mondta, a városunkban mintaprojekt-
ként megvalósuló elektromos mobilitás sze-
rinte jó eszköz arra, hogy megoldják a vil-
lamosenergia-felhasználás és a megújuló 
energiaforrások rendelkezésre állásának in-
gadozását.
Újságírói felvetésre beszélt arról Süli János, 
hogy szerinte akkor sem állítják le a paksi 
beruházást, ha a 2018-as választáson a mos-
tani ellenzék nyer, mert nincs más megoldás 
Magyarország energiaellátására. Emlékez-
tetett rá, hogy ebben a kérdésben 2009-ben 
négypárti konszenzus volt a parlamentben. 
Arra a kérdésre, hogy szükségszerűnek tar-
tana-e népszavazást a paksi bővítésről, azt 
mondta, ez szakmai kérdés, amelyről rá-
adásul már politikai döntés is született. Ki-
tért arra, hogy a térségben élőknek számos 
lehetősége adódott a véleménynyilvánításra, 
kérdések felvetésére. A befogadó térség tá-
mogatja a beruházást.
A finanszírozást firtató kérdésre dr. Aszódi 
Attila kifejtette, hogy az államközi finanszí-
rozási szerződés szerint Magyarországnak 
bármikor joga van az előtörlesztésre további 
díjak és kamatok nélkül. Az államtitkár azt 
mondta, az orosz hitelkeretet megnyitották, 
ebből hamarosan megtörténhetnek az első 
kifizetések az orosz fővállalkozónak.

Vida Tünde

Az új blokkok telephelye. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal



A kormány intézkedéseinek köszönhetően 
olyan országban élünk, ahol folyamatosan 
nőnek a bérek, az életszínvonal, szinte már 
munkaerőhiányról, nem pedig munkanélkü-
liségről beszélhetünk. Biztosak a határok, biz-
tonságban élhetünk – ezekkel a gondolatok-
kal vezette be a Fidesz helyi elnöke, Kovács 
Sándor a nemzeti konzultáción feltett kérdé-
sek témájában szervezett országjárás paksi 
lakossági fórumát. Az előadó, dr. Hoppál Pé-
ter, a Emberi Erőforrások Minisztériumának 
kultúráért felelős államtitkára elsőként arra 
tért ki: a nemzeti konzultáció célja, hogy az 
emberek véleményét kikérve hatékonyabban 
érvelhessen Brüsszelben a miniszterelnök, az 
emberek milliói által kinyilvánított akarat-
tal szemben ugyanis „elporladnak az ellenér-
vek”. Magyarország szuverén adópolitikát és 
energiapolitikát kíván folytatni és maga sze-
retne dönteni, hogy milyen kultúrában, tár-
sadalomban nevelkedjenek a gyerekek, ép-
pen ezért határozott álláspontja van a rezsi-

csökkentés, a migránshelyzet, határvédelem 
terén, vázolta. – A kormány eltökélt az or-
szág védelmében, olyan politikát kíván foly-
tatni, amely a magyar emberek érdekeit kép-
viseli – szögezte le.
– Magyarország kinyilvánította, hogy az  
Európai Unión belül képzeljük el a jövőn-
ket, nincs szó arról, hogy a kilépést készíte-
nénk elő a vitás kérdések napirenden tartá-
sával, viszont a jogunkat fenntartjuk, hogy 
felemeljük szavunkat a rossz döntéshozatal, 
a központosítás ellen – vázolta, hozzáfűzve, 
hogy a magyar nép szabadságszerető nép, 
sok véráldozat árán vívta ki a szabadságot, 
ami rendkívül nagy érték. – A rossz straté-
giai irányokon változtatni kell, Magyaror-
szág ebben úttörő szerepet vállal. Az Euró-
pai Unió bennünk van, nem a brüsszeli bü-
rokratákban – fogalmazott.
Külön kitért arra, hogy az önállósodási szán-
dék egyik, a paksiak számára közvetlenül tet-
ten érhető döntése, a „legfrissebb gesztus”, 

hogy tárca nélküli miniszter foglalkozik az 
energetika legfontosabb kérdésével, a pak-
si bővítéssel, és erre a feladatra a kormány a 
paksi polgármestert kérte fel.                   -vida-

Hoppál Péter: Magyarország szuverén 
energiapolitikát kíván folytatni

Szerény eredménnyel zárta a múlt évet és sta-
bilizálta gazdasági helyzetét a Mező föld víz Kft. 
A cég – vállalkozói tevékenységének erősítése 
okán – optimistán tekint a 2017-es évre és a 
távolabbi jövőbe, összegzett az öt éve működő 
cég taggyűlése kapcsán tartott sajtótájékozta-
tón Csapó Sándor ügyvezető igazgató.
A korábbi időszakra visszatekintve nagy 
eredmény, hogy a cég az országos integráció 

végére talpon maradt 41 víziközmű-szolgál-
tató egyikeként, most már végleges működé-
si engedélyt birtokában, közel ötven telepü-
lésen szolgáltat. Csapó Sándor azt mondta, 
hogy a több mint 2,5 milliárdos bevétel mel-
lett szerény eredményt értek el tavaly, amit 
mégis sikerként könyvelnek el, hiszen kö-
zel 200 milliós közművezeték-adót kellett fi-
zetniük. 2017-re optimista szemléletű üz-

leti terv készült. Plusz bevételre a vállalko-
zói tevékenységből számítanak. Így például 
a víziközműveket érintő beruházások esetén, 
amelyek közül a Bonyhádon lévő regionális 
szennyvíztelep 1,5 milliárdos uniós támoga-
tású fejlesztését emelte ki, valamint azt, hogy 
6-7 településen ivóvízminőség-javító beru-
házás indul. Emellett abban bíznak, hogy a 
Mezőföldvíz Kft. a Paks II.-vel kapcsolatban 
várható közműfejlesztésben is szerephez jut.
Süli János miniszter, Paks polgármestere 
azt mondta, a kormányülésen is téma volt a 
víziközműcégek működési feltételrendsze-
re. Paks kétszeri tőkeemeléssel segítette a cé-
get, amely 47 településen garantálja a bizton-
ságos ivóvízellátást. A befektetett összeg – ha 
részletesen elemezzük a dolgokat – már meg-
térült, fogalmazott aláhúzva, hogy a víz érték. 
A gondolathoz Potápi Árpád államtitkár is 
csatlakozott, mondván, hogy az ivóvízkészlet 
megóvása fontos célkitűzés.
Csapó Sándor arra is kitért, hogy a Mező-
földvíz Kft.-nek 208 munkatársa van, min-
denütt főként helybeliek, akik, ha nem is túl 
magas, de tisztességes bért kapnak. Emel-
lett a kft. a nagyobb településeken, így Pak-
son is, a legjelentősebb adófizetők közé tar-
tozik.                                                              -vt-

Végleges működési engedélyt kaptak
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Kormány.hu
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2017-ben is tízmillió forintból gazdálkod-
hat Gyapa, Biritó, Csámpa és Cseresznyés, 
ám míg korábban a településrészenkénti 2,5 
millió forintból 750 ezer jutott programok 
lebonyolítására, a többi beruházások meg-
valósítására, ettől az évtől ez az arány vál-
tozik, és a rendezvényekre 1 millió forintot 
használhatnak fel, a többit pedig fejlesztés-
re fordíthatják. A tavaly megvalósított beru-
házásokról, programokról és az idei tervek-
ről számoltak be Gyapán, Biritón, Cseresz-
nyésben és Csámpán a közelmúltban tartott 
lakosságifórum-sorozat keretében. 

Biritón a megelőző évről áthúzódóan tavaly 
elkészült a közösségi ház hátsó rendezvény-
termének új padlóburkolata, illetve külön ke-
retből fűtéskorszerűsítés is zajlott az épület-
ben, 2016-ban a szerződéskötésre került sor, 
majd a munka idén valósult meg 3,3 millió 
forintból. Közösségi rendezvényekből most 
már hagyományosan évente kettőt rendez-
nek, a Biritói Napot és a karácsonyt megelő-
ző utolsó szombaton a disznóvágást. Ezeket 
idén is megtartják, tudtuk meg Tóth Attilá-
tól. A település részönkormányzati képviselő-
je úgy tájékoztatott, hogy a 2017-es keret be-
ruházási részének felhasználásáról a Biritón 
élők felvetéseit figyelembe véve döntenek. 
Csámpán is több beruházás történt, amiről 
Feil József részönkormányzati képviselő szá-
molt be. Megépült a Paks határától Csámpáig 
vezető kerékpárút hatos úti átvezetésétől a kö-
zösségi házig tartó szakasza, illetve a térköves 
járda a buszmegállókig. A részönkormányza-

ti keretből tovább épült-szépült a szabadidő-
park, ott vizesblokkot építettek, tűzrakóhely 
készült, illetve kerékpártámaszokat helyeztek 
ki. A Sudár utcába két közvilágítási lámpa-
testet telepítettek, valamint a Patak utca teljes 
közvilágítását rendbe tették. A 2017-es keret-
ből többek között szeretnék továbbfejleszteni 
a közvilágítást, egy padot kihelyezni oda, ahol 
a mozgóbolt megáll, és a Patak utcai árokme-
der rendbetétele is szerepel a tervek között. 
Girst Ádám önkormányzati képviselő, a kül-
ső városrészek településrészi önkormányzatá-
nak elnöke elmondta, hogy várhatóan idén el-
készülnek a tervek a közösségi ház bővítésére, 
és talán jövőre lesz forrás a megvalósításra is a 
város költségvetésében. 
Minden esztendőben, így idén is megtartják a 
helyi sportegyesülettel karöltve a horgászver-
senyt, valamint a falunapnak és a karácsonyi 
rendezvénynek is hagyománya van – erről 
már Heizler Zoltán, Gyapa részönkormány-
zati képviselője számolt be. Ami a megva-
lósult fejlesztéseket illeti, egy buszmegál-
ló járdája, útfelülete nem volt még felújítva, 
ez tavaly megtörtént. Idén a megrongált Or-
vos-kutat szeretnék rendbe tenni, illetve jár-
dajavításokra fordítani a rendelkezésre álló 
keretet. Gyapán jelenleg gondot jelent, hogy 
tavaly megszűnt a helyi bolt, bár hetente há-
romszor érkezik a településre mozgóbolt.  
A kápolna süllyed, ennek megszüntetése lesz 
a következő évek egyik legnagyobb beruhá-
zása a településen, vélekedett Heizler Zoltán. 
Kapás Zoltán, Cseresznyés részönkormány-
zati képviselője két év eredményeit ismertette. 

Cseresznyésben új játszótér készült, a közös-
ségi tér Spiesz József képviselői keretéből, il-
letve a részönkormányzati keret felhasználá-
sával, 2,5 millió forintból valósult meg. Mint 
Kapás Zoltán kifejtette, az elmúlt két évben 
korábbi elmaradásokat kellett pótolni beru-
házásaikban: vásároltak egyebek mellett sör-
padokat, körülbelül száz vendég ellátására ele-
gendő étkészletet, nagyedényeket, televíziót, 
hűtőt, mélyhűtőt, kávéfőzőt, gáztűzhelyt, va-
lamint anyagot a majdani közösségi ház kerí-
téséhez. Emellett a közvilágítás fejlesztésére is 
fordítottak forrást. Az elmúlt két évben is volt 
és idén is megtartják a majális programot, lesz 
falunap augusztusban, télen pedig közös disz-
nóvágás. Idén még egy nagyrendezvényük 
lesz, a Csengey Dénes Kulturális Központtal 
karöltve találkozót szerveznek az egykori cse-
resznyési iskola volt tanárainak, diákjainak, a 
program június 17-én lesz. Kapás Zoltán azt is 
elmondta, próbálják elérni az önkormányzat-
nál, hogy Cseresznyés infrastruktúrája olyan 
szintre fejlődjön, amitől vonzóbbá válik az 
építkezők számára, a nagyobb lakosságszám 
a szolgáltatások fejlődését vonná maga után, 
Cseresznyés élhetőbb településsé válna. Hor-
váth Zoltán önkormányzati képviselő, a kül-
ső városrészek településrészi önkormányzatá-
nak tagja újságírói kérdésre úgy tájékoztatott 
a közösségi házzal kapcsolatban, hogy le kell 
bontani a megvásárolt épületet és újat építeni, 
aminek terveztetését idén szeretnék elvégezni. 
Egy másik nagy projekt az úthálózat-fejlesztés 
negyedik szakasza, aminek tervezése szintén 
idén valósulhat meg.                                 Kohl Gy.

Fejlesztések a külső városrészeken

Az orvoskúti kápolna süllyedésének megszüntetése lesz a következő évek egyik legnagyobb beruházása Gyapán. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök



Az idei nyári szünetre is bőséges a tábori kí-
nálat Pakson. Ahogy a közelmúltban megje-
lent Táborozási kalauz című kiadványból ki-
derül, intézmények, civilszervezetek is tar-
tanak táborokat, a palettán sokféle tematika 
szerepel, így mindenki találhat az érdeklő-
désének megfelelőt.   

A nyári napközis táborok tartalmas időtöltést, 
változatos elfoglaltságot, élményeket nyújta-
nak a gyerekeknek. Idén is van miből válogat-
ni Pakson, és el is érkezett az ideje, hogy egy 
vagy akár több tábor mellett letegyék voksukat 
a diákok. Van, aminél egy héttel a kezdés előtt 
van a jelentkezés határideje, és van, amelynél 
már június közepén. Az mindegyik táborra 
igaz, hogy jobb mielőbb jelentkezni, mert ha 
nagy az érdeklődés, már a határidő előtt be-
telhet a létszám. Az önkormányzat által ki-
adott Táborozási kalauzból az is kiderül, hogy 
a táborok túlnyomó többsége 10-20 ezer fo-
rint közötti összegbe kerül, több tábor eseté-
ben azt is feltüntették, hogy az ár az étkezés, 
a belépők és a foglalkozások anyagköltségét is 

magába foglalja. A tematikát illetően színes a 
paletta, megjelenik a sport, a képzőművészet, 
az állatok, a mesterségek, a régi korok játékai, 
a mesék, a tánc, a történelem, a környezetvé-
delem, a helyismeret, az irodalom. Az Atom-
erőmű Sportegyesület égisze alatt lesz kajak-
kenu- és dzsúdótábor 7-14 éveseknek, a Pak-
si Képtárban négy tábort kínálnak, egyet 8-16 
éveseknek, a másik háromra pedig 6-12 éve-
seket várnak. A Paksi Városi Múzeumban lesz 
ökotábor 7-14, halásztábor 7-12 és római tá-
bor 9-14 éveseknek. A Csengey Dénes Kul-
turális Központban helyismereti tábor 3-4. 
osztályosoknak, képzőművészeti alkotótábor 
6-14 éveseknek, valamint 12 évesnél időseb-
beknek szerepel, illetve 24. alkalommal szerve-
zi meg a kulturális központ a határon túli ma-
gyar középiskolások táborát, idén Arany János 
munkásságával foglalkoznak születése 200. 
évfordulója alkalmából. A Dunakömlődi Fa-
luházban is lesz gyermekzsivaj a nyáron, idén 
is megtartják a Kótyomfitty szabadidős tábort. 
A Tündérkert Alapítvány 7-12 éves gyerekeket 
a mesterségek táborába vár, illetve 6-12 éve-

seknek szervezik az állatbarát táborukat, de 
tartanak lovag- és hercegnőképző tábort 4-6, 
valamint retrótábort 7-12 éveseknek. A Tábo-
rozási kalauzban szerepel még a Csillag Show-
tánc Egyesület ajánlata: egy balatoni tábort és 
egy, a Csengey központban tartandót ajánla-
nak a családok figyelmébe színes programkí-
nálattal, amiben természetesen nagy hang-
súlyt kap a tánc. A táborok túlnyomó többsé-
gét júniusra és júliusra hirdetik. Mindemellett 
az önkormányzat az egész nyári szünidőre (jú-
nius 19–augusztus 25.) megszervezte a gye-
rekek felügyeletét, júniusban saját iskolájuk-
ban lesznek, augusztusban pedig valamelyik 
paksi általános iskola a helyszín, a gyerekekre 
pedagógusok felügyelnek. A lehetőség telje-
sen ingyenes, az önkormányzat napi egysze-
ri étkezést biztosít – a rászorulóknak ingyen, 
egyéb esetben az intézményi térítési díj elle-
nében. A Táborozási kalauz elérhető az okta-
tási intézményekben, a Csengey Dénes Kul-
turális Központban és a Polgármesteri Hiva-
tal portáján. 

Kohl Gyöngyi

A német nyelv tanítása, a német kultúra 
megismertetése és ápolása nem korlátozód-
hat az iskolai tanórákra, szükséges élmény-
szerű tanításuk – mondja Jillingné Weisz 
Julianna, az Arany Rozmaring Díj idei ki-
tüntetettje. A Paksi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elismerését a német nemzetisé-
gi napon vette át, amit a Táncsics parkban 
felállított sátorban rendeztek.  

A 19. alkalommal megrendezett német nem-
zetiségi napon Jillingné Weisz Julianna csat-
lakozhatott az Arany Rozmaring Díjjal kitün-
tetettek köréhez. Már gyermekként vonzotta 
a pedagóguspálya, úgy érezte, hogy tanításra 
termett egyéniségével szeretne hozzájárulni a 
gyerekek tudásának gyarapításához, és ahhoz, 
hogy megtalálják a helyüket a világban. Ösz-
tönző volt számára az is, hogy kiváló tanárai 
voltak, akikre példaképként tekint. 1983 óta 
dolgozik a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolában, több mint húsz esztendeje ta-
nítja a nemzetiségi német nyelvet. Tanítványai 
rendre előkelő helyen végeznek a különbö-
ző német nyelvi versenyeken, részt vesznek a 
német önkormányzat által szervezett kézmű-
ves foglalkozásokon, és kedves műsorral le-
pik meg a szervezőket, hangzott el a méltatás-
ban. Mivel nyelvtanárként tudja, hogy nagyon 

nehéz egy nyelvet kizárólag könyvből megta-
nulni, azon igyekszik, hogy a gyerekeknek le-
hetősége legyen anyanyelvi környezetben is 
kommunikálni németül. A Comenius-prog-
ramban diákjai többször eljutottak lengyel és 
szlovák táborokba, ahol a munkanyelv a né-
met volt; Kaprunba, Ausztriába szervezett né-
met nyelvű táborokat, valamint egyik főszer-
vezője a Paks és testvérvárosa, Reichertshofen 
közötti diákcsereprogramnak. Több belföl-
di kirándulást is szervezett német nemzetisé-

gi falvakba. Jillingné Weisz Julianna nemcsak a 
gyerekek körében tesz sokat a német nemzeti-
ségi öntudat fenntartásáért, ápolásáért, 2000–
2002 között részt vett a Fortuna Rádió német 
nemzetiségi műsorának szerkesztésében, illet-
ve a Pakscher Zeitung létrehozásában is köz-
reműködött. – Jó érzés, hogy a kollégáim fel-
terjesztettek a díjra, és az is, hogy a német ön-
kormányzat méltónak talált rá – emelte ki, 
hozzátéve, hogy az elismerés munkatársainak 
is szól.                                                          -gyöngy-

Bőséges a tábori kínálat

Arany Rozmaringgal ismerték el
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Paksot ismerte meg soros találkozóján a Polski Fiat rajongókat tömörítő Club 126 Egyesület. A 
faddi gyülekezőt követő napon ellátogatott a társaság az atomerőműbe, megnézték Paks neve-
zetességeit, megkóstolták a paksi halászlevet és borkóstolón is részt vettek. A találkozó zárása-
ként Lussoniumba látogattak el. Ahogy az honlapjukon olvasható, a klub célja, hogy többek kö-
zött színvonalas rendezvényeket biztosítson a kispókos társadalomnak. A baráti társaságból 
2010-ben lett bejegyzett egyesület, amely jelenleg körülbelül 150 tagot számlál az egész ország 
területéről. A csapat évente négy országos találkozót szervez, amelyek iránt egyre nagyobb az 
érdeklődés. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium csapata, Baranyi 
Bálint, Bukor Levente és Körmendy Márton nyerte az idei Teller Ede-vetélkedőt, amelyet 
ismét az Atomenergetikai Múzeum rendezett. A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Te-
lepülésfejlesztési Társulás (TEIT) településein működő általános iskolák hetedik-nyolca-
dik osztályosait megszólító verseny fizikai ismeretekre és a múzeum kiállításának anyagára 
egyaránt épít. Az intézmény edukációs programjába jól illeszkedik a fizikaverseny, amely 
kiegészíti a tanév teljes időszakában zajló kihelyezett fizikaórákat, valamint idén hangsúlyt 
helyezett a múzeum új, Leonardo da Vinci műszaki munkásságát bemutató időszaki kiál-
lítására is. A győztes kalocsai csapat mögött a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola csapa-
ta végzett a vetélkedőn, a dobogó harmadik fokára pedig a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 
formációja állhatott fel. Az Atomenergetikai Múzeum a természettudományokkal össze-
függő, élményközpontú ismeretátadást kiemelten kezeli, ennek jegyében állította össze mú-
zeumpedagógiai programját is. A vetélkedő mindemellett a tehetséges diákok eredményei-
nek elismerésére is jó lehetőséget biztosít. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Egy „Több konzerv, több szabadidő” feliratú 
vászonszatyrot is magával hozott Bach János, 
amikor a minap felkereste szerkesztőségünket. 
Egykor nőnapra osztogattak ilyen táskát, tud-
tuk meg tőle, a szlogen a Paksi Konzervgyár 
1981-es kártyanaptárán is megjelent. Csupán 
ezért még nem keresett volna fel minket, an-
nak hozta hírét, hogy ötvenéves találkozó-
ját tartotta a Bercsényi Miklós Élelmiszeripa-
ri Szakképző Iskola 1967-es osztálya, mely-
nek tanulói elsőként végeztek az intézmény 
Vak Bottyán Gimnáziumban működött kihe-
lyezett tagozatán. Az iskola után mindannyi-
an hosszabb-rövidebb ideig a szakmában ma-
radtak, bezárásakor még hárman dolgoztak 
közülük a Paksi Konzervgyárban. Az egykori 
iskolájukban tartott osztályfőnöki órán Gálo-
si János köszöntötte őket. Sok szép közös em-
léket idéztek fel. A három tanév alatt az ország 
összes konzervgyárában jártak, és volt részük 
csokoládégyári látogatásban is. Bach János el-
mondta, hogy 35-en kezdték az osztályt és 25-
en fejezték be. A találkozóra közülük öten csa-
ládi ok miatt nem jöttek el, négy osztálytár-
sukkal pedig már soha nem találkozhatnak. 
Búcsúzóul megegyeztek, hogy ezután minden 
évben szerveznek találkozót.                        -kgy-

Újabb öt évre szavaztak bizalmat Aradi Já-
nos elnöknek és Gerzsei Zoltán alelnöknek a 
Paksi Atomerőmű Horgászegyesület taggyű-
lésén. A civilszervezet hétszáznál is több ta-
got számlál, idén 59 millióból gazdálkodik.  
–  Annak idején elsősorban gazdaságilag pró-
báltuk új működési pályára állítani a szerve-
zetet. A horgászrend módosításával és a kör-
nyezet alakításával igyekeztünk növelni a tag-
létszámot és nyitni a vendéghorgászok felé. 
Sikerrel jártunk: létszámunk emelkedik, ami 
azért is örvendetes, mert a tagdíjakból és a 
horgászjegyek eladásából tartja el legfőkép-
pen magát az egyesület – fogalmazott Ara-
di János, aki három éve áll az egyesület élén.  
Gerzsei Zoltán alelnök hozzátette: a tagok úgy 
gondozzák a területet és a tavat, mintha a saját 
kertjük végében állna. Ha kell, medret takarí-
tanak vagy segítenek a közösségi élet szerve-
zésében.                                             Faller Gábor

Tartós  
kapcsolat

Tisztújítás
a horgászoknál
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Váljék egészségére!

Amit a cukorbetegségről tudni kell

A statisztikák szerint Magyarországon 600-
700 ezer gyógyszert szedő cukorbeteg él. Ha 
ehhez hozzávesszük azokat, akiket csak dié-
tával kezelnek, valamint azokat az eseteket, 
ahol még fel nem ismert a betegség, akkor a 
szám eléri az egymilliót. Az 1-es típusú cu-
korbetegség jellemzően a gyerekeket és fiata-
lokat érinti, de bármely életkorban kialakul-
hat, és kezdettől inzulinnal kezelendő, míg 
a 2-es típusú inkább idősebb korban jelent-
kezik, itt a kezelésben kiemelt szerepe van az 
életmódváltásnak a gyógyszeres terápia mel-
lett – mondja dr. Sudár Zsolt endokrinoló-
gus-diabétesz szakorvos, aki két kollégájá-
val váltva, havi hét napon fogadja a kizáró-
lag paksi lakhellyel rendelkező pácienseket 
a Táncsics utcai rendelőben. A betegek több 
mint 90%-a 2-es típusú cukorbeteg, többsé-
gük túlsúlyos vagy kövér. Az elhízás és a kór-
képnek ez a típusa „kézen fogva járnak”.  
– A cukorbetegség nem gyógyítható, de 
ha sikerül megfelelő szinten tartani a vér-
cukrot, az esetleges szövődmények meg-
előzhetők, a páciens életkilátásai jók. A 
kezeléshez ma már igen korszerű gyógy-
szerek állnak rendelkezésre, nemkülön-
ben inzulinadagolók, vércukorszintmé-
rők, ám mindez komoly költségeket jelent. 
Az egyébként kizárólag endokrinológus, 
diabetológus, belgyógyász szakorvosok 
által felírható gyógyszerek ára havi szin-
ten 10-40 ezer forint között van, ennek az 
OEP a 70%-át finanszírozza. Régebben azt 
mondtuk, a cukorbetegség oka, hogy túl 
sokat eszünk és keveset mozgunk. Ez alap-
vetően igaz, de ma már tudjuk, hogy sok 
más tényezőnek is szerepe van a cukorbe-
tegség kialakulásában, sokkal összetettebb 
az ok-okozati összefüggés. A legújabb ku-
tatási eredmények alapján ilyen a szerve-
zetszintű gyulladás, bélflóránk kóros át-
alakulása, amiben táplálkozásunk alapvető 
szerepet játszik. A 2-es típusú cukorbeteg-
ség civilizációs betegség. Az iparilag feldol-
gozott élelmiszerek, a gyorséttermi koszt 

mértéktelen fogyasztása oki szerepet játsz-
hat kialakulásában. 
– Pakson igazán „Európában” rendelünk, a 
körülmények kiválóak, az asszisztencia szin-
tén, a páciensekkel szükség szerint edukátor 
és dietetikus is foglalkozik – emelte ki dr. Su-
dár Zsolt. A szakrendelésen általában éven-
te egy-két alkalommal ellenőrzik a betegek ál-
lapotát, napi szinten 30-40 páciens találkozik 
itt az orvossal, akinek feladata többek között a 
gyógyszeres terápia meghatározása, az esetle-
ges szövődményekkel kapcsolatos vizsgálatok 
elrendelése, eredményük értékelése. A szak-
rendelés beutalóköteles, és előjegyzéssel mű-
ködik, utóbbi esetében a várakozás körülbelül 
két-három hónap, de indokolt esetben egy hó-
napon belül is tudják fogadni a beteget, illet-
ve, ha ennél is sürgősebb, hogy lássa szakor-
vos, akkor a soron következő rendelésen is, de 
ez telefonos egyeztetést igényel.

Egészséges életmódra váltani sohasem késő 
– vallja Müllerné Takács Viktória dieteti-
kus. A szakember keddenként 16-18, pén-
tekenként pedig 14-18 óra között fogadja 
a szakorvosok által utalt és előjegyzett pá-
cienseket. A leggyakrabban cukorbete-
gek, pajzsmirigybetegek, valamint inzulin-
rezisztenciával, PCOS szindrómával, magas 
vérzsírszintekkel élők, illetve túlsúlyos be-
tegek fordulnak hozzá. A diabetológia mel-
lett küldhet beteget a kardiológia, a belgyó-
gyászat, a nőgyógyászat és a bőrgyógyászat 
is a dietetikushoz, aki felsőfokú végzettséggel 
rendelkező, táplálkozástudománnyal foglal-
kozó szakember. Aki első alkalommal talál-
kozik Müllerné Takács Viktóriával, legalább 
egyórás beszélgetésre számítson, ugyanis az 
egyénre szabott diéta meghatározásához ala-
posan meg kell ismernie a páciens állapo-
tát, valamint a lehetőségeit, például, hogy 
milyen élelmiszerek megvásárlását enged-
heti meg magának. – A fiatalabbak köny-
nyebben elsajátítják a szükséges ismereteket, 
az idősebbek számára viszont ez nehezebb, 
ezért nekik nem tanítom meg például, ho-

gyan kell kiszámolni az ételek szénhidráttar-
talmát, hanem inkább kész mennyiségeket 
adok meg – mondja a dietetikus, kiemelve, 
sokan nem hiszik el, hogy a táplálkozás mi-
lyen nagymértékben befolyásolja az egész-
ségünket. Hozzáteszi, önmagában a gyógy-
szer nem elég, fontos, hogy a páciens szak-
embertől kapjon táplálkozási tanácsokat, és 
be is tartsa azokat. Ha valaki úgy érzi, hogy 
mindent megtett már testsúlyának csökken-
tése érdekében, de próbálkozásai hiábavaló-
ak voltak, vizsgáltassa ki magát, mert lehet, 
hogy a sikertelenség mögött valamilyen be-
tegség húzódik meg, hívja fel a figyelmet. 
Visontainé Balla Ágnes edukátor életmód-ta-
nácsadást tart a diabéteszgondozó által utalt 
cukorbetegeknek, minden hónap első és har-
madik szerdáján, 14-től 18 óráig, az első ta-
lálkozásra az orvos jegyzi elő a pácienst.  
– Sok ember pánikba esik, amikor megtudja, 
hogy cukorbeteg. Az én dolgom, hogy meg-
tanítsam őket együtt élni a betegségükkel – 
mondja a szakember hozzátéve, hogy ehhez 
meg kell tanulniuk például, hogy mit, mikor 
és mennyit egyenek, mozogjanak, hogyan 
adagolják a gyógyszerüket, hogyan használ-
ják a vércukorszintmérőt, az inzulinadagolót. 
Ha ezeket az ismereteket elsajátítják és alkal-
mazzák, abszolút jó életminőséget érhetnek 
el. Mindehhez könyveket, szóróanyagokat, 
szakácskönyvet, heti étlapot is tudnak adni a 
gondozáson. – Vannak olyan páciensek, akik 
nagyon együttműködőek, és vannak nehe-
zebb esetek is, ám idővel ők is belátják, hogy 
mindez az ő érdeküket szolgálja – mondta el 
Visontainé Balla Ágnes, aki kiemelte, nagyon 
fontos elérni, hogy a pácienseknek legyen ön-
bizalmuk a szükséges ismeretek elsajátításához 
és alkalmazásához. – A kívánt eredményekért 
nagy türelemmel kell dolgoznia a szakem-
bernek, a páciensnek megfelelő ritmusban 
haladva – húzta alá Visontainé Balla Ágnes, 
hozzátéve, azt szokta mondani, hogy előbb a 
vakondtúrásokat kell megmászni, utána jö-
hetnek a hegyek.                               Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Ma már elképzelhetetlennek tűnik, hogy a 
Dunában öblítsük ki a frissen mosott ru-
háinkat, pedig ez mindennapos dolog volt 
a paksi asszonyok számára, még az 1970-es 
években is.
A mosáshoz házilag előállított szappant 
használtak régen, azzal dörzsölték be a ned-
ves ruhát, hagyták állni, majd tiszta folyó-
vízben kiöblítették. Ennek a munkafolya-
matnak az eszközei voltak a mosószék és a 
sulykoló, mosósulyok vagy ahogy Pakson 
hívták: csapkodófa. Ezt a lapátszerű eszközt 
általában egy darab, félkemény fából farag-
ták ki, de ismerünk juhar-, fűz-, nyárfából 
készültet is. A képen látható darab anyaga 
körtefa, amit csak a háziiparban használtak 
alapanyagként. A sulykolók felső része álta-
lában téglalap alakú, esetleg trapézszerűen 
kiszélesedhet a tárgy felső széle felé. Nyele 
legtöbbször hengeres kialakítású, hogy mi-
nél jobban kézre essen a fogása a haszná-
lójának, vége pedig legtöbbször gombban 
végződik, ami lehet kerek, félhold vagy vi-
rágszirom formájú is. Ennek feladata a kéz 
lecsúszásának megakadályozása volt. Aktu-
ális tárgyunkon ez szabályos kör alakú, rajta 
hullám minta két körben, középen virágmo-
tívummal. A tárgy felső felén további vésett 
motívumok találhatók, geometriai minták, 
virágornamentika és egy felirat: „Éljen aki 

vele mos”. Méretei országszerte hasonló-
ak, az itt taglalt példány 12 cm széles, 33 cm 
hosszú és 3 cm vastag.
A tárgy hátulja díszítetlen, hiszen arra 
mindig ügyelni kellett, hogy az esztéti-

ka ne menjen a funkció rovására. A túlzott 
faragás akkora anyagveszteséggel járt vol-
na, hogy a használat során könnyen eltör-
hetett volna a sulykoló. A legtöbb lány, fi-
atalasszony több darabbal is rendelkezett, 
általában volt egy egyszerű, díszítés nélkü-
li példányuk, amit a mosás során használ-
tak, és egy, amit szerelmi zálogul kaphattak 
udvarlójuktól, párjuktól, ez leginkább csak 
dísz- és emléktárgyként szerepelt a háztar-
tásukban. Éppen ezért nagyon sok darabon 
találunk évszámot, ami a készítés idejére 

utal, monogramot, ami a használóé, vagy 
rövid kis üzenetet a készítőtől, aki ebben az 
esetben maga a szerelmes legény volt.
A sulykoló keskeny élét is használhatták a 
mosás során, de jellemzően inkább a szé-
les, lapos felével ütötték a vizes ruhát, hogy 
a korábban bedörzsölt, beáztatott szappa-
nos lé távozzon belőle. Ehhez kellett a tisz-
ta folyóvíz, ami Pakson a Duna volt. Több-
ször belemártották a ruhát, és addig ütöt-
ték a mosószéken a sulykolóval, amíg az 
átlátszó levet nem eresztett.
A mosás fél-egynapos munka volt, amit 
a lánygyerekek már egészen kiskoruktól 
kezdve figyelemmel kísértek, anyjuk mel-
lett a kisebb zsebkendőket ők is dörzsöl-
ték a vízparton. Később, 14-16 éves koruk-
tól kezdve viszont már komolyabb, felelős-
ségteljesebb darabokat is rájuk bíztak, és a 
fehér vászon az ő büszkeségük volt. A ken-
der-, lenvászon textíliák viszont igen sú-
lyosak voltak nedvesen, a fonott ruhásko-
sarak – amiket a part és a ház közötti szál-
lításra használtak – pedig így több tíz kilót 
is nyomhattak. A figyelmes legények vi-
szont szívesen szaladtak a szorgos leányok 
segítségére, eközben pedig gyakran szövő-
dött köztük szerelem, s lett belőle később 
házasság…

Kákai Emese

Tárgy/
történet

Csapkodófa

Fotó: Kákai Emese/Paksi Városi Múzeum
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Jó napot, mi újság?

Dr. Fazekas Ferenc
Kapcsolata a Paksi Városi Múzeummal ides-
tova húszéves, még egyetemistaként kezdő-
dött, amikor kötelező gyakorlaton, tanásatá-
son vett részt a Bottyán-sáncon. Dr. Fazekas 
Ferenc ma régész-muzeológus, tudományos 
referens a múzeumban, miközben egyko-
ri egyetemén, a PTE Régészeti Tanszékén 
tanít. 2015-ben doktorált summa cum la-
ude eredménnyel, témája – természetesen 
– a Lussonium volt, amivel tágabb kitekin-
tésben foglalkozott a Dunántúl keleti részé-
re kiterjedő Valeria provincia határvédelmi 
fejlődését vizsgáló dolgozatában. 
A Baranya megyei Somberekről útjára in-
dult, ma zenetanár feleségével és hatéves 
kisfiával Pécsett élő muzeológus azt mond-
ja, nem túl gyakori, hogy valaki majd’ húsz 
esztendőt eltölt egyetlen régészeti lelőhe-
lyen. Szavaiból az is kiderül, hogy Paks, a 
múzeum, az ásatás egyébiránt is különle-
ges. Talán éppen ennek köszönhető a soha 
nem tapasztalt érdeklődés, ami a múzeum 
elmúlt hétvégi rendezvénye iránt megnyil-
vánult. A Fiatal Római Koros Kutatók Kon-
ferenciáján minden eddiginél több, negy-
vennégy előadás hangzott el. A konferencia-
sorozatnak rendszeres résztvevője Ferenc, 
de nemcsak itt képviseli a múzeumot és az 
egyetemet, hanem az MTA Pécsi Akadémiai 
Bizottság Régészeti Munkabizottságában, 
a Magyar Hadtudományi Társaság Dél-Du-
nántúli Tagozatában és még egy sor magyar 
és nemzetközi szakmai szervezetben. Az 

ilyen szakmai szervezetekben való részvé-
tel és munka hozzásegítheti a Lussoniumot, 
Paksot a hazai és nemzetközi ismertséghez 
– jegyzi meg hangsúlyozva, hogy minden-
féle lehetőséget meg kell ragadni a régészeti 
lelőhelyhez kapcsolódó tudományos, isme-
retterjesztési és közművelődési célok meg-
valósítására.
Azt mondja, a római romkert rendkívüli 
potenciált jelent, és a világörökségi cím el-
nyerése kapcsán nagyon fontos referencia-
pont lehet Paks, amelynek múzeuma a XXI. 
századi, nemzetközi irányzatoknak megfele-
lően igen gazdag leletanyagot prezentál. Van 
egy világszintű lelete, a császárláb, és van 
egy lelőhely, ami szerencsés módon a város 
kezében van, és lehetőség nyílik annak feltá-
rására, bemutatására. 
A császárlábról talán órákig is tudna beszél-
ni, a germán nemesasszony temetkezéséről, 
amely még nem kapott kellő nyilvánossá-
got, akár napokig. Elárulta: euforikus érzés 
volt az ezek megtalálásában való részvétel. 
Pontosabban az, amikor tudatosult bennük, 
benne, hogy ezek milyen nagy jelentőségű-
ek. A császárlábra senki nem számított, de a 
gazdag női sírt – mint fogalmazott – nagyon 
szerette volna megtalálni. A római mellett 
a másik kedvenc korszaka a népvándorlás 
kora, ami most a XXI. századi migráció mi-
att kifejezetten tanulságos időszak. A lelet-
ről azt mondja, hogy ez a Kárpát-medencé-
ben az egyik legújabb, modern módszerek-

kel feltárt, Attila-korából származó előkelő 
női temetkezés.
A ruhakapcsoló tűkről (fibulákról) csak a 
restaurálás után derült ki, hogy ezüstből ké-
szültek, ami egy gazdagon díszített övcsat-
tal együtt a régészeknek hitelt érdemlően bi-
zonyította, hogy mennyire értékes a sírlelet. 
Visszatérve a múzeumban végzett tevékeny-
ségére: nemcsak tudományos és egyéb kap-
csolattartásban, régészeti anyaghoz kapcso-
lódó munkákban vállal szerepet, hanem 
minden egyéb feladatban a pályázatírástól a 
kiadványszerkesztésen át a rendezvényeken 
való részvételig. 
– Korábban kevéssé ismertem azt a széles 
spektrumot, amit a múzeum nyújt a közön-
ségkapcsolat és a kultúraközvetítés terén. Ez 
egy jó, támogató közösség, az igazgató asz-
szony pedig tapasztalt szervező-vezető, iga-
zi iniciátor, nagyon sokat tanultam, sok ötle-
tet nyertem itt, amit az egyetemen is tudok 
hasznosítani – mondta. Elárulta, hogy ter-
veznek egy új paksi monográfiát, hasznos-
nak tartaná a Magyar Várostörténeti Atlasz 
programjába való bekapcsolódást, és persze a 
Lussonium jövője is foglalkoztatja nemcsak a 
munka-, hanem szabadidejében is. Reményei 
szerint folytatódnak az ásatások és bemuta-
tó helyszínként is tovább fejlődik, hiszen az, 
ameddig eljutottak, nemzetközi szinten sem 
túl gyakori. Úgy gondolja, hogy Lussonium, 
a római romkert Paks identitása szempontjá-
ból is jelentőséggel bír.                              Vida T.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Sport

Már az ötödik a Paks
Két bajnoki, hat pont, ez a legutóbbi játék-
napok mérlege a Paksi FC OTP Bank Ligá-
ban szereplő labdarúgócsapatánál. A zöld-fe-
héreket a 30. fordulóban az Újpest stadionjá-
ban fogadta az éremért küzdő Vasas. Csertői  
Aurél gárdája ezt megelőzően az utolsó há-
rom meccsét elveszítette és még gólt sem 
szerzett. A találkozót a PFC kezdte jobban: 
a harmadik percben máris Haraszti került 
ziccerbe, ám mellélőtt. Négy perccel később 
már előkészítő szerepben volt, beadását 
azonban szögletre mentették Szakály elől. A 
sarokrúgást Bertus végezte el, a röviden Sza-
kály csúsztatott, a hosszún pedig Lenzsér 
a hálóba fejelte a labdát. Góllá érett tehát a 
vendégek nyomása, ám a 9. percben kis hí-
ján egyenlített a Vasas. Előbb Kleisz távoli lö-
vése csattant a kapufán, a kipattanót Berecz 
rúgta rá, ezt védte Molnár kapus, majd Saglik 
újabb próbálkozása a felső lécről vágódott ki. 
A tűzijáték után a 40. percben történt újabb 
esemény, ekkor Remili szabadrúgására Vas-
kó érkezett a legjobb ütemben, de közeli feje-
sét Molnár bravúrral hárította. A 42. percben 
formás paksi támadás végén Bartha lövése té-
vesztett célt. A térfélcsere után ismét vendég-
lehetőség következett, Haraszti lövését Nagy 
védte. Az 52. percben Haraszti–Szakály–Ha-
raszti, majd Bartha volt a labda útja, utóbbi 
kétszer is lőhetett, de a piros-kékek hálóőre a 
helyén volt. Az 59. percben a paksi kapu előtt 
volt kavarodás, de Kulcsár közeli gurítása el-
akadt Molnár lábában. A 65. percben Ha-
raszti iramodott meg a leshatáron Bertus íve-
lése után, a labda átszállt James feje felett és 
elment a kirohanó Nagy mellett is, így a csa-

tár nagy helyzetbe került, de kisodródva el-
lőtte a labdát a Vasas kapuja előtt. A 69. perc-
ben Berecz lövésébe vetődött önfeláldozóan 
Gévay, majd kevéssel később Saglik rúgott az 
égbe egy hazai ziccert. A 83. percben Koltai 
forgatta át Báló bedobását, ahol Bartha érke-
zett, aki nem hibázott, eldöntve a három pont 
sorsát. A kegyelemdöfést Hahn János vitte be, 
aki a Báló lövése utáni kipattanót értékesítet-
te. A végeredmény: Vasas–Paksi FC 0:3. 
– Nagyon meg kellett küzdenünk ezért a 
győzelemért. Több fordulópontja volt a 
meccsnek, például a Vasas egy kettős kapu-
fája. Ettől függetlenül megérdemelten nyer-
tük a találkozót, ha továbbra is így futbal-
lozunk, akkor a hátralévő mérkőzéseket is 
meg tudjuk nyerni – értékelt Csertői Aurél.
Legutóbb a már biztos kieső Gyirmót FC 
Győrt fogadta a Paks, a vendéget a tisz-
tes helytállás vezérelte. Az első lehetőség 
Urbányi István egylete számára adódott, a 8. 
percben formás támadás után Novák lőtt kö-
zelről, Molnár szögletre mentett. A 17. perc-
ben már a hazaiaknak volt helyzete, de Ha-
raszti takarásból leadott lövését Nagy lábbal 
hárította. A 20. percben Bartha cselezgetett, 
majd 28 méterről nagy gólt lőtt a bal sarokba. 
A 25. percben már 2:0-ra vezetett a Paks, ek-
kor Hajdú emelt a vendég védők mögé, a lab-
dába azonban Radeljic még belecsúsztatott. 
Szakály köszönte szépen és közelről okosan 
helyezett a hálóba. A három pont sorsát a 31. 
percben biztosította be a PFC, Bertus szögle-
tét Szakály váltotta gólra. A 39. percben to-
vább növelhette volna előnyét a hazai gárda, 
de Bertus szabadrúgása után Szakály csúszta-

tását Nagy bravúrral hárította. A 3:0-s félidő 
után az 54. percben a látogató végezhetett el 
szögletet, ami után nagy kavarodás alakult ki 
a paksi kapu előtt, de végül sikerült tisztázni. 
A 63. percben Hajdú, majd Báló volt a labda 
útja, utóbbi középre adását Haraszti egy át-
vétel után ellőtte, de célt tévesztett. Újabb öt 
perc elteltével Bartha és Haraszti kavarta meg 
a látogatók védelmét, majd a csatár próbálko-
zását Nagy védte. A végjátékban Kulcsár tá-
voli lövését ismét a vendégkapus hárította, 
majd Bartha próbálkozásánál is ugyanezt tet-
te a kesztyűs ember. A végeredmény: Paks–
Gyirmót 3:0. A PFC 44 ponttal már ötödik 
a tabellán.
– Az első félidőben el is döntöttünk a mecs-
cset. Remekül futballoztak a srácok, szép gó-
lokat rúgtunk. A másodikban már dolgozott 
a tudatalatti, és nem annyira akartunk elő-
re menni. Bár edzőként szerettem volna, ha 
még több gólt rúgunk, de megértem a fiú-
kat, és nem lehetek elégedetlen. Van még két 
meccsünk, és ahogy eddig, úgy továbbra is 
kellenek a pontok. Kell a siker, kell a megbe-
csülés – összegzett a lefújás után a tréner. 

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Az első csapathoz képest eltérő utat 
jár be a Paksi FC II. az NB 3. Közép cso-
portjában. Osztermájer Gábor alakulata 
előbb a Pécs otthonában 3:1-re, míg hazai 
környezetben az FC Dabastól 1:0-ra ka-
pott ki. A csapat a 18 csapatos mezőny-
ben az előkelő 6. helyen áll, a sorozatban 
még három fordulót rendeznek.
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Paksi Halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja 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

Véget ért a 2016/17-es bajnokság az Atom-
erőmű Sportegyesület NB I-es férfi kosár-
labdacsapata számára, az ASE a csalódást 
keltő tizenegyedik helyen fejezte be a pont-
vadászatot. A gyenge szereplésnek összessé-
gében nagyon sok oka van, de ezt majd ki-
elemzik a szakemberek. Ami tény: bizonyta-
lan anyagi körülmények között vágott neki a 
társaság a szezonnak, január közepén edzőt, 
február elején pedig irányítót cserélt a csapat. 
Az alapszakasz második fordulójától a sze-
zon végéig folyamatosan sérülések sújtották a 
keretet. A meghatározó játékosok közül csak 
a csapatkapitánnyal, Medve Mátéval hosz-
szabbított a klub, a többiek játékára nem tart 
igényt. A fiatalok – Gulyás Milán, Kalmár 
Viktor és Plézer Gábor – maradnak a csapat-
ban, Bagó Martin sorsáról még nem szüle-
tett döntés. Az elmúlt hónapokról és a jövő-
ről Teo Čizmić vezetőedzőt kérdeztük.
– Január közepén egy „megroggyant” csapatot 
vett át. Hogy látja, miben sikerült velük előre-
lépni?
– Úgy vélem, elsősorban a játékosok mentá-
lis képességein sikerült változtatni. Nagy se-
gítség volt ebben Talor Battle érkezése, de 
nemcsak emiatt indultunk el felfelé, hanem 
azért is, mert a többiekkel is sikerült megér-
tetni, hogy nagy a felelősségük a klub irányá-
ban. Ez a két fő ok.
– Sorozatos sérülések nehezítették a munkát, 
szinte mindig volt valaki, akire nem számít-
hatott. A Sopron ellen valószínűleg másképp 
alakul a hazai meccs, ha nem dől ki Will és 
Samenas.
– Néha van ilyen, de nem tudom az okát. 
Első körmendi évemben nem volt semmi 
probléma, a második szezon elején hasonló 
sérüléshullámon mentünk keresztül. Ami-
kor Paksra kerültem, Ryan Watkins edzett 
két napot, majd újra megsérült, aztán Medve 
és sorra mások. Nehéz így ütőképes csapatot 
pályára küldeni.
– Azért sikerült összerakni úgy a csapatot, 
hogy hazai pályán a Falcót, a Szolnokot és a 
Körmendet is magabiztosan verte. Optimális 
esetben hova juthatott volna ez a társaság?
– Nehéz erre konkrét választ adni. A szezon 
végére mentálisan már erősek voltunk, ha 

nem sérül le hónapokra Watkins és Medve, 
akkor nem kérdés, hogy a play offba került 
volna a csapat.
– Ennek ellenére csak Medve játékára tart 
igényt. Miért döntött így?
– Alapvetés, hogy nem szabad, hogy az edző 
irányítsa a klubot. A felelősség az enyém, de 
csak Jan Pavlikkal egyeztetve hozhatok ilyen 
döntéseket. Sokat beszéltünk az elképzelések-
ről, aminek az volt az alapja, hogy olyan já-
tékosok legyenek itt, akik első naptól bizo-
nyítani akarnak. Azért döntöttünk az „öltö-
zőtisztítás” mellett, mert nem akartunk újra 
azokkal a problémákkal szembesülni, amik-
kel a szezonban szenvedtünk. Szeretnénk egy 
sikerre éhes csapatot, s mivel most korábban 
véget ért számunkra a bajnokság, és a pénz-
ügyek is rendben vannak, el lehet kezdeni a 
csapat építését a klubvezetés egyetértésével.
– Sokakban felvetődött a kérdés, hogy a csa-
pat egyik meghatározó játékosára, a hosszú 
évek óta Pakson játszó Kovács Ákosra miért 
nem tart igényt a klub. 
– Ez az én döntésem volt. A kérdésben egyéb-
ként részben benne is van a válasz: Ákos hosz-
szú éveken keresztül játszott itt, és ez a fő 
probléma. Mondtam neki, hogy ez a mosta-
ni szituáció jól sülhet el mindkét fél számára, 
hiszen az egész magyar kosárlabda-társada-
lom tisztában van vele, hogy igen tehetséges 
játékos. Neki ugyanakkor felelőssége van a te-
hetsége kapcsán. Legyen újra motivált, tegyen 

le valamit az asztalra, mutassa meg, hogy ké-
pes nagy dolgokra. Utána az ASE nagyon szí-
vesen várja vissza, mert ő olyan játékos, aki-
re bármely magyarországi csapatnak szük-
sége van, csak mindennap bizonyítania kell, 
hogy tényleg tud. Mutassa meg a tehetségét! 
Itt, Pakson elkényelmesedett, s bár lehet, hogy 
ő ezt nem így érzi, de mi így látjuk. Számom-
ra egyébként furcsa, hogy egy ekkora tehetség 
nem játszik a válogatottban. Ákossal nincs 
semmi probléma – és ez a probléma!
– A fiatalok beépítése a csapatba, az utánpót-
lás kinevelése a nagycsapat számára mindig 
nehéz kérdés. Mi hasznos a játékos és mi a csa-
pat számára? Egyáltalán ott, ahol eredmény-
kényszer van, hogy lehet valakit a rotációba 
betenni?
– A fiatalok közül egy, legfeljebb két játékos-
sal lehet extrán foglalkozni. Ilyen terv volt 
például Illés Mátéval, de huszonkét évesen ő 
már túl „öreg” hozzá, hogy kiválasszuk arra, 
hogy a jövőben meghatározó játékosa le-
gyen a csapatnak. Neki most az a jó, ha já-
téklehetőséget kap egy másik csapatnál. Mi 
úgy döntöttünk, hogy Gulyással és Kalmár-
ral próbálunk meg dolgozni, hogy úgy fejlőd-
jenek, ahogy kell. Szeretnénk nekik lehetősé-
get adni, de csak azért nem fog játszani vala-
ki, mert fiatal. Vannak elvárások, bizonyítani 
kell. Két hete kezdett edzeni Bagó Martin, 
vele kapcsolatban még nem tudom, mi lesz.                                                                           
– Itt-ott már felmerült magyar játékosok neve, 
akik ősztől az ASE csapatában játszhatnak. 
– Közösen keressük az új játékosokat, de hi-
vatalosan még nem tudok neveket mondani. 
Erős magyar magot szeretnénk, minél ma-
gasabb szintet képviselnek, annál jobb. Min-
denképpen szeretnénk más stílusban játszani 
a következő szezonban, ami nagyobb elvárá-
sokat is jelent, főleg az egészségügyi és men-
tális állapot tekintetében. Még vannak a pia-
con ilyen magyar játékosok, a terv az, hogy 
négy hazai kosarasunk legyen. Elképzelhető, 
hogy a negyedik Gulyás Milán lesz. 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy páran 
már visszautasították az ajánlatunkat, és volt, 
akinek az igényei voltak nagyon magasak.  
A légióskiválasztást is befolyásolja majd, hogy 
milyen posztokra kit sikerül hozni.               Ü

Győztes típusú játékosokat szeretne
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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T E M E T K E Z É S
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

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Napi hírek 
és információk

a városról,
az atomerőműről:
paksihirnok.hu

Ü Ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy a 
négy magyar mellett öt külföldi játékossal 
kezdenénk a bajnokságot. 
– A külföldiek tekintetében milyen vonalat 
képvisel? Amerikai vagy európai játékosokkal 
dolgozik szívesebben? Várható igazolás esetleg 
a volt Jugoszlávia területéről? 
– Győztes típusú játékosokat szeretnék! Euró-
pai, horvát, szerb, bosnyák játékosoknak nem 
vonzó a magyar bajnokság. Már elkezdtem tá-
jékozódni, sokkal drágábbak, mint az ameri-
kaiak, ott feleannyiért kapunk olyan tudású já-
tékost, mintha Európából választanánk. Ne-
kem ebben is nagy felelősségem van a klub 
felé, és az a tapasztalatom, hogy azok az ame-
rikaiak, akik átjönnek Európába, bizonyítani 
akarnak és magasabb szintre lépni. Nem azért 
hozzuk a légióst, hogy mi fejlesszük őket, ha-
nem hogy ők segítsék fejlődni az itteni játé-
kosokat. Tőlük már a teljesítményt várjuk, 
kész játékosokat akarunk.
– Mikorra tervezi összerakni az új játékoske-
retet?
– Szeretném augusztus közepén elkezdeni 
a felkészülést a teljes kerettel. Muszáj, hogy 
mindenki itt legyen az első naptól kezdve, ki-
véve, ha a válogatottban fog játszani.
– Addig szűk három hónap van vissza. Nyá-
ron lesznek feladatai?
– Május 21-ig még én foglalkozom a fi ata-
lokkal, utána Schmidt Béla dolgozik velük. 
Kérdés, hogy a fi úk hova mennek júniusban, 
mert mindegyikük valamelyik  korosztályos 
válogatott keret tagja, de a fennmaradó ide-
jükben szeretnénk velük dolgozni. Minden-
napi kapcsolatban leszek Jan Pavlikkal, hogy 
a lehetséges igazolásokat egyeztessük.   (joko)

  

Szegeden rendezték  május 12-14. között a ka-
jak-kenu felnőtt ifj úsági és parakenu rangso-
roló versenyt, melyen az Atomerőmű SE ver-
senyzői közül Somorácz Tamás férfi  kajak 
egyes 500 m-en a kilencedik helyen ért célba, 
Koleszár Zoltán a Démász-Szegedes Posztós 
Patrikkal a kenu kettesek 1000 m-es döntőjé-
ben a negyedik, az 500 m-es döntőben pedig 
a hatodik helyet szerezte meg. Már a felnőttek 
között indult Pupp Noémi, aki a hét eleji érett-
ségi után ült hajóba, és a kajak egyesek 1000 
m-es versenyében az ötödik lett. Az ifi k kö-

zött Vajda Bence a kajak egyes 500 m „B” dön-
tőjében elsőként, az 1000 m „B” döntőjében 
nyolcadikként lapátolt a célba. Hodován Dá-
vid az ifi  kenu egyes 500 m-es döntőjében ötö-
dik, kenu kettes 500 m-en a Dunaferr SE ver-
senyzőjével Kollár Kristóff al a negyedik, 1000 
m-en pedig az ötödik helyen ért célba. Bedecs 
Ferenc vezetőedző elmondta: a várt eredmé-
nyek születtek, és négy hét múlva a szegedi 
válogatón kell majd jól menni. Kiemelte: Vaj-
da, Hodován és Kollár még csak serdülőkorú, 
helytálltak a két évvel idősebbek között.       -kj-

Az elmúlt hetekben remekül teljesítettek a 
Paksi Sportegyesület tájékozódási futó szak-
osztályának versenyzői. Az idei kétnapos Pos-
tás Kupát Pilisvörösvár térségében rendezték. 
A serdülő kategóriáktól felfelé válogató ver-
seny is zajlott, az elsőéves serdülő korú Ko-
vács Karina helytállt az erős mezőnyben. Az 
összesítésben egy másik paksi futó, Tóth Ale-
xandra (N21C) révén ezüstérmet nyert a PSE. 
A bölcskei Kikelet futáson is részt vettek a 
zöld-fehér klub sportolói: kategóriájában 
Hahn Máriusz és Böröcz Ildikó első, míg Kiss 
Gábor és Aradi Bence második lett. A városi 
tájfutó bajnokság 3. fordulója Pakson, a lakó-
telep Kodály Zoltán utcai játszóterétől indult, 
itt a helyiek közül Papp Kristóf (F12), Balogh 
Emőke (N12), Aradi Bence (F14), Kovács 

Karina (N18) és Makovinyi Dorottya (N21) 
ért el első helyezést. A Kaposvár közelében ta-
lálható Deseda-tó környékén rendezték há-
rom megye közös diákolimpiáját, ahol az or-
szágos diákolimpiára jutás volt a tét. A paksi-
ak közül minden résztvevő továbbjutott. Hahn 
Máriusz abszolút első lett a fi ú III. korcsoport-
ban, míg Kovács Karina, Makovinyi Doroty-
tya és Balogh Emőke harmadikként zárt. 
A PSE tájfutói idén is indultak a szekszár-
di Borvidék Félmaratonon. A 320 m szintkü-
lönbségű, 14 km-es távon Böröcz Ildikó ma-
gabiztosan nyert, az Aradi Bence–Kovács Kar-
ina–Aradi Tamás összeállítású váltó pedig 6. 
lett. Legutóbb pedig Kovács Karina ért el má-
sodik helyezést, a Pirtó térségében rendezett 
Kisbakter Kupán.                                    Faller Gábor

A várt eredmények születtek

Tájfutósikerek
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A sorok közt egy futballista nevét rejtettük 
el. A megfejtéseket május 26-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, 
Ruip Lászlónak!

Megfejtésével egy Dél-
Mezőföld turistatérképet 
nyerhet!

2017. MÁJUS 25-ÉN 

NYÍLT NAP 
a LENS OPTIKÁBAN

HOYA SENSITY FÉNYRE SÖTÉTEDŐ LENCSÉK

50% KEDVEZMÉNNYEL

7030 Paks Dózsa György u.35.
+36 75 511 246, +36 30 842 3330
lensoptika.paks@gmail.com
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Tájékoztatom tisztelt ügyfeleimet, hogy

ADÓTANÁCSADÁS 
SZOLGÁLTATÁS 

nyújtását kezdtem meg az ügyvédi irodámban.
Időpontot kérhetnek a +36 20 345 5566-os

telefonszámon.

Dr. Pesthy Gergely ügyvéd, adótanácsadó

HIRDETMÉNY
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közmeghallgatást tart a nyilvánosság és a közigazgatási hatósági eljárás ügyfelei
számára a vélemények és észrevételek megismerése érdekében a Paksi Atomerőmű 4. blokk tervezett üzemidőn túli
üzemeltetési engedélykérelme tárgyú, OAH-2016-02889/2016 ügyszámú hatósági eljárásban.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére indult eljárásban ügyfélnek minősül a kérelmezőn kívül a létesítmény biztonsági
övezetében levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezték, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésében
írtaknak megfelelő társadalmi szervezetek.

A közmeghallgatás időpontja: 2017. június 7. (szerda) 16 óra

A közmeghallgatás helyszíne: Paks Város Polgármesteri Hivatalának nagyterme
                                                                       (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)

A közmeghallgatás előkészítése céljából a hatósági eljárásról, a 4. számú blokk üzemidő-hosszabbításának engedélykérelmét
megalapozó tevékenységről és az engedélyezési eljárásban benyújtott dokumentációról szóló közérthető összefoglalók 2017.
május 17-től megtekinthetők Paks Város Polgármesteri Hivatalában, az OAH székházában (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.),
az OAH honlapján (www.oah.hu) és a közigazgatási hirdetmények portálon (http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu).

Az ügyfelek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján –
ügyintézőnkkel (tel.: +36 1 4364881 vagy +36 1 4364882) történő egyeztetés szerinti időben – betekinthetnek az OAH székházában.
Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.
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* Illetékmentes akció a 2017 nyári budapesti és debreceni indulású Neckermann repülős csomagajánla-
tokra (HUN NAH, HUN FAX és HUN LAST), illetve akár 225 €/fő kedvezmény egyes 2017 nyári Neckermann 
repülős ajánlatokra, illetve árfolyamakció 312,90 Ft=1 EUR árfolyamon 2017.05.15. és 2017.05.31. között vagy 
visszavonásig a 2017 nyári ajánlatokra.1 Kedvezményekkel csökkentett ár. Az ár tartalmazza a megjelölt 
szállást és ellátást, a repülőjegy árát, a repülőtéri illetéket és a transzfert. Ezen felül fizetendő a biztosí-
tás. 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.)

RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA
7030 Paks, Dózsa György út 102. • Tel/Fax: (75) 311-130 
info@ritaliatravel.hu • WWW.RITALIATRAVEL.HU

MALLORCA - C’AS BOMBU s

1 hét repülővel, 3 ágyas szobában, reggelivel. ILLETÉKMENTES!
Indulás: 2017.06.29.

618,- € (193.372 Ft)/fő ártól1

TENERIFE - HOTEL MEDANO e

1 hét repülővel, 2 ágyas szobában, félpanzióval. ILLETÉKMENTES! 
Indulás: 2017.06.30.

715,- € (223.724 Ft)/fő ártól1

IBIZA - FIESTA HOTEL MILORD f

1 hét repülővel, 4 ágyas szobában All Inclusive ellátással. ILLETÉKMENTES! 
Indulás: 2017.06.17.

607,- € (189.930 Ft)/fő ártól1

NYARALÁSOK ILLETÉKMENTESSÉGGEL
+ AKÁR 225 €/FŐ KEDVEZMÉNNYEL!*


