
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

XX. ÉVF. 9. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2011. MÁJUS 6.

A Paksi Hírnök hasábjain megismerhetik Lencsi nénit, aki születése óta, kilencven
esztendeje városunkban él, és bemutatkozik Szanyi-Nagy Gábor cselgáncsedző, aki
annak idején Kovács Antalékkal sportolt, ám mára Angliában találta meg számítását.

Portréink a 10. és 11. oldalon.

NYUGDÍJASHITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

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

Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2567 Ft, 500 ezer forintnál 12831 a havi törlesztőrészlet. 

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

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

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

HARMINCÉVES
A TŰZVIRÁG

TÁNCEGYÜTTES
Jubileumi műsorában a hagyományos magyar tánckultúrából
merítkező koreográfiák mellett nomád népek táncait is bemu-
tatta a harmincéves paksi táncegyüttes. Hitvallásról, az egye-
sület mérföldköveiről  és egy frissen alapított díjról is mesélt
lapunknak az együttes vezetője, Mádi Magdolna. Ez alka-
lommal hagyományos rovatunkban is tőle kérdeztük : Jó na-
pot, mi újság?

Írásaink a 14. és 15. oldalon.
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Többéves előkészítés után
2009-ben kezdődött el egy
új, az Európai Unió előírása-
inak megfelelő hulladéklera-
kó építésének tervezése. A
szeméttelep bővítése elke-
rülhetetlen volt, mivel az en-
gedély a jelenlegi lerakóra
csupán néhány évig látszott
biztosítottnak. Tudott volt: a
DC Dunakom Kft. kezelésé-
ben működő telep 2011-ben
betelik.

Már az elején látszott: egy
új, az uniós előírásoknak
megfelelő rendszer a legsze-
rényebb számítások szerint is
több mint másfél milliárd fo-
rintból valósítható meg; a
gazdaságos üzemeltetéshez
pedig legalább 30 ezer lakos
hulladékkezelését fel kell
vállalni. Emiatt Paks hat tele-
püléssel társulva pályázott
uniós támogatásra a Környe-
zet és Energia Operatív Prog-
ramban. 

A pályázat első fordulójában
sikeresen szerepelt a társulás,
2009-ben nettó 61 millió fo-

rintot nyert a beruházás elő-
készítésére. Elkészültek az
engedélyezési és kiviteli ter-
vek, a részletes megvalósítha-
tósági tanulmány, a költség-
haszon elemzés, és elkezdő-
dött a környezetvédelmi en-
gedélyek beszerzése. A Paks
és Térsége Hulladékgazdál-
kodási Rendszer megvalósítá-
sára szövetkezett települések,
Paks mellett Bölcske,
Madocsa, Gerjen, Györköny,
Nagydorog és Pusztahencse
részvételével tavaly decem-
berben nyújtották be a máso-
dik fordulós pályázati anya-
got a szakminisztériumhoz. A
paksi projekt 1,130 milliárd
forint támogatást nyert a
program megvalósítására. A
beruházás keretében hulla-
dékudvar, komposztáló telep,
a kommunális és szelektív
hulladék feldolgozására szol-
gáló csarnok épül, valamint a
jelenlegi mögött északkeleti
irányban egy szigetelt, 160
ezer köbméter hulladék befo-
gadására alkalmas lerakó. A

jelenlegi telep hídmérlege,
mérlegháza marad, a szociális
épületet viszont átalakítják,
illetve mellette egy újat építe-
nek, amire azért van szükség,
mert az új rendszer üzemelte-
tése a jelenleginél magasabb
létszámot igényel. 

A technológia lényege, hogy
a kommunális hulladék áthalad
egy vasleválasztón, majd az
aprítón, és innen viszik a hulla-
déklerakóba, ahol gépekkel tö-
mörítik. A szelektíven gyűjtött
hulladék útja kicsit más: ez át-
megy egy másik vasleválasz-
tón, majd kézi erővel leválo-
gatják, bálákba préselik és to-
vábbszállításig a tárolótérben
helyezik el a végül újrahaszno-

sításra kerülő anyagot. A kom-
posztálótelepen hagyományos
eljárással kezelik a települé-
sekről begyűjtött zöldhulladé-
kot, a komposztot a parkok
gondozásához, illetve a megte-
lő szeméttelep rekultiválá-
sához használják fel. Az épít-
kezés a tervek szerint idén
megindul, elkezdődik a gépek,
eszközök beszerzése is. A pá-
lyázati önrészt a társult telepü-
lések lakosságszám-arányosan
vállalták, a Paksra jutó összeg
több mint 425 millió forint.

-dallos-
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2011. május 20.

Paksi Hírnök

Tíz évre megoldódik 
az EU-konform szemételhelyezés
Idén elkezdődik az új hulladékgazdálkodási rendszer
kiépítése Pakson, a beruházással tíz évre biztonsággal
megoldódik a megvalósításra társult hét település
EU-konform hulladékkezelése. A projektre két fordu-
lóban közel 1 milliárd 200 millió forint támogatást
biztosított pályázati úton a környezetvédelmi minisz-
térium. 
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Utalványon kapják a támogatást

Ötödik éve nem változik az ellá-
tások számítási alapját képe-
ző öregségi nyugdíjminimum
28500 forintos összege, és mi-
vel a nyugdíjak, valamint a jö-
vedelmek, ha kis mértékben
ugyan, de emelkedtek, sok rá-
szoruló kieshet a támogatási
rendszerből. Ezért döntött úgy a
képviselő-testület, hogy meg-
emeli az átmeneti segély és a
rendkívüli gyermekvédelmi tá-
mogatás jövedelemhatárait. 

Szigorításként úgy határozott a
grémium, hogy 

a támogatást szinte

kizárólag természet-

ben nyújtja 

az önkormányzat. A természet-
beni ellátást utalvány formájá-
ban kapják meg az érintettek,

közüzemidíj-támogatás esetén
pedig közvetlenül a szolgálta-
tónak utal a város. A pénzbeli
támogatás kifizetését rendkí-
vüli esetben engedélyezi a dön-
téshozó, amennyiben a problé-
ma csak így oldható meg, pél-
dául utazásiköltség-térítés for-
májában. Emellett úgy döntött a
képviselő-testület, hogy a két
támogatás ugyanannak a sze-
mélynek vagy családnak egy-
szerre nem adható. 

Jelentős változtatás történt a
cigány tanulók felzárkóztatási
ösztöndíjánál is. A módosítás-
sal iskolába járatásra, illetve a
jobb tanulmányi eredmény el-
érésére ösztönzik az érintett
családok gyermekeit. Az ösz-
töndíj összege a tanulmányi
eredménytől függ: első, máso-
dik osztályban, amikor szöve-
ges értékelést kapnak a diákok,
háromezer forint lehet, felsőbb

évfolyamokon akár a havi
nyolcezer forintot is elérheti az
ösztöndíj, ha a diák eredménye
legalább 4,51-es átlagot mutat.

Együttműködési kötelezettsé-
get ír elő a módosított rendelet a
bérpótló juttatásban részesülők
számára. Eszerint a munkára ké-
pes, bérpótló juttatásban része-
sülők kötelesek lakókörnyezetü-
ket, házukat, udvarukat, kertjü-
ket és az ingatlanok előtti terüle-
tet tisztán tartani. Hogy ennek
milyen mértékűnek kell lennie,
pontosan szabályozza a rende-
let, amely azt is előírja, hogy a
polgármester által létrehozott
eseti bizottság bármikor ellen-
őrizheti a szabály betartását.

A módosított rendelet hatályba
lépésével kibővült a szemétszál-
lítási díjmentességben részesü-
lők köre is. Azok a háztartások,
ahol kizárólag nyugdíjasok él-
nek és az egyikük betöltötte a

70. életévét, egy negyedévi díj-
kedvezményben részesülhet-
nek, illetve az egyedül élő, 70.
évét betöltött paksi nyugdíjas
két negyedévi díj átvállalását
kérheti az önkormányzattól. 

Megváltoztatta az önkor-
mányzatnál kérhető helyi au-
tóbuszra szóló tanulóbérlet
igénylési rendjét a képviselő-
testület. A döntés oka, hogy a
tapasztalatok szerint olyanok
is igénybe vették a támoga-
tást, akik nem használták a
bérletet. A Gyapán és Csám-
pán élők eddig nem élhettek a
lehetőséggel, mivel lakóhe-
lyük felé nem közlekedett he-
lyi járatú autóbusz. A testület
arról határozott, hogy ezentúl
az igénylőlap leadását köve-
tően, a bérlet utólagos bemu-
tatásakor biztosít nyolcvan
százalékos támogatást az ön-
kormányzat, immár a helykö-
zi járattal elérhető település-
részeken élők diákok számá-
ra is.

Dallos Szilvia

Többen maradnak az ellátórendszerben, nő a cigány tanulók ösztöndíja, bővül a szemét-
szállítási díjmentesség köre, szeptembertől utólag térítik a diákbérletet – néhány válto-
zás, amelyről a helyi szociális rendelet módosításával döntött a képviselő-testület. 

Állattartási rendelet:
várják a polgárok javaslatait
Szigorodnak az állattartás
szabályai Pakson, de bizo-
nyos esetekben lehetőség lesz
az előírástól eltérő állattar-
tásra is. Az erről szóló helyi
rendeletről áprilisi ülésén el-
ső fordulóban tárgyalt a kép-
viselő-testület. A második
forduló tárgyalásáig várják a
lakossági véleményeket, ész-
revételeket. 

2001-ben lépett életbe az állat-
tartás szabályait tartalmazó helyi
rendelet Pakson. Az azóta elfo-
gadott törvényi változások miatt
a szabályozást felül kellett vizs-
gálni: ennek eredményeképpen,
figyelemmel a városban átala-
kult állattartási szokásokra, az
eddigi öt állattartó övezet helyett
négyet alakítottak ki. 

Az I. állattartási övezetben,
amely magában foglalja a lakó-
telep és a történelmi belváros je-
lentős részét, továbbra sem lehet
haszonállatot tartani. A II. öve-
zetben csak a családi szükséglet
mértékéig és csak kistestű ha-
szonállatok tarthatók, a III.-ban
már lehet nagytestű állat, ló, te-
hén is az udvaron, de itt is csu-
pán a családi szükséglet mérté-
kéig. A IV. állattartási övezet-
ben, a város külső peremterüle-
tein és a külső városrészeken a
családi szükségletet meghaladó
mértékű állattartásra is lesz le-
hetőség, ha a telek adottságai és
az állattartó építmények állaga
is megfelelő.

A módosított helyi rendelet
pontosan meghatározza az állat-
tartás feltételeit minden övezet-

ben csakúgy, mint a tartható ál-
latok faját és számát. A szabá-
lyozás lehetőséget ad kivételes
esetek kezelésére: aki ragaszko-
dik kedvtelésből tartott állatá-
hoz, például egy sportlóhoz
vagy olyan élethelyzetbe kerül,
hogy a családja élelmezését
csak a megengedettnél nagyobb
létszámú állat tartásával tudja
biztosítani, de egyébként a felté-
telek megfelelőek és a szomszé-
dokat nem zavarja, kérvénnyel
fordulhat a gazdasági bizottság-
hoz. A bizottság helyszíni szem-
le után engedélyt adhat a szabá-
lyoktól eltérő állattartásra is, tá-
jékoztatott Hajdú János polgár-
mester. A módosított rendelet
emellett szabályozza a kedvte-
lésből tartott állatok közül az
ebek és a macskák számát is,

különbséget téve a tenyésztési
és a nem tenyésztési célú tartás
között. A módosított helyi állat-
tartási rendeletet első forduló-
ban tárgyalta a képviselő-testü-
let. Az itt elfogadott tervezet fel-
került a város honlapjára a
www.paks.hu oldalra. Az ön-
kormányzat arra kéri a lakossá-
got, hogy május 15-ig vélemé-
nyezze a rendelettervezetet, kér-
déseiket, észrevételeiket juttassa
el a polgármesteri hivatalba
Hoffmann Zoltánné beruházási
csoportvezetőhöz (telefon:
75/500-512, illetve 20/433-
2014. E-mail: heva@paks.hu).
Így a második fordulóban, a má-
jusi testületi ülésen betartható,
mindenki számára megfelelő ál-
lattartási rendeletről születhet
döntés.                             -dsz-
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Forgalmirend-változás a Báthoryban
Lekerültek az egyirányú for-
galmat jelölő táblák a Báthory
utca egyes pontjairól. A körzet
képviselője, Ulbert Sándor el-
mondta, hogy lakossági jelzés
nyomán ő kezdeményezte a
módosítást. A környező utcák-
ban – elsősorban az Árok utcá-
ban – lakók közül többen is
kérték, hogy ismét ki lehessen
hajtani mindkét irányba. Ezt
most ismét megtehetik, hiszen
a Báthory utca csupán a Szent
János és a Villany utca között
egyirányú. 

Előzőleg mindkét irányban
lehetett közlekedni a Báthory
utcán, de a főutca teljes körű
rekonstrukciója során csökkent

a parkolóhelyek száma. Ezt
kompenzálta, hogy a vele pár-
huzamos utcában egyirányú

közlekedést engedélyeztek,
hogy ne okozzanak fennaka-
dást az ott parkoló autók.

Ulbert Sándor képviselő el-
mondta, hogy az út átadása óta
eltelt időszak tapasztalatai
alapján az a megoldás kínálko-
zott a legjobbnak, hogy a Bá-
thory utcába a Táncsicstól a
Szent Jánosig mindkét irányba
be lehet hajtani, a Szent János
utcától délre lévő szakaszon
viszont csak dél–észak irány-
ban lehet közlekedni. 

Szintén ezzel a városrésszel
kapcsolatos a hír, hogy a Bá-
thory utca déli szakaszát még
ebben az évben felújítják. Er-
ről a költségvetés elfogadá-
sakor döntött a képviselő-tes-
tület. 

-vida-

Nagyadózói vacsora
Fehér abrosz mellett mondott
köszönetet a város nagyadózóin
keresztül minden paksi vállal-
kozásnak Hajdú János polgár-
mester, mert – miként a Prelá-
tusban tartott közös vacsora
előtt mondta – a város bevétele-
inek nagyobb része helyi bevé-
tel, zöme iparűzési adó. 

– Az a legkevesebb, hogy kö-
szönetet mondunk minden pak-
si vállalkozásnak azért, mert itt
fizet adót, itt biztosít munkale-
hetőséget, itt bővíti a szolgálta-
tások palettáját – fogalmazott a
városvezető. Hozzáfűzte, több
mint négymilliárd forintról van
szó, amelynek felosztása igen
nagy felelősség, de – emelte ki
– úgy gondolja, hogy eddig
minden képviselő-testület a jó
gazda gondosságával járt el. A
Prelátusbéli találkozóra húsz
cég és kilenc egyéni vállalkozás
vezetői kaptak meghívást. A
legjelentősebb tételt fizető Pak-
si Atomerőmű Zrt.-t Süli János
vezérigazgató-helyettes és Mitt-
ler István kommunikációs igaz-
gató képviselte.

Azoknak a vállalkozásoknak,
amelyek helyi adója meghaladja
a hárommillió forintot, lehető-
ségük van arra, hogy rendelkez-
zenek az összeg egy százaléká-

nak felhasználásáról. Az atom-
erőmű esetében 40 millió forint-
ban maximálták a rendelkezési
jogot. Alapvetően olyan városi
célokat lehet megjelölni, ame-
lyek nem generálnak további ki-
adást, illetve civil szervezetek
számára is felajánlható az ösz-
szeg. Ez utóbbi a legjellem-
zőbb. Az olyan vállalkozások
számára, amelyek ebből a for-
rásból is az önkormányzat mun-
káját szeretnék segíteni, ajánlást
tesz a városvezetés. Így például
ezúttal a paksi atomerőmű a
rendelőintézeti röntgengép be-
szerzéséhez járul hozzá. 

Süli János elmondta, hogy az
egészségügy, a sport és kultúra
területén is elősegítettek már
fejlesztéseket adójuk egy száza-
lékának megcímkézésével. Pél-
daként a Paksi Képtárat és a te-
niszcsarnokot említette. A fel-
használásról mindig egyeztet-
nek, s arra törekszenek, hogy a
lehető legtöbb szempontot ve-
gyék figyelembe. Fontos szá-
mukra, hogy a városban a kü-
lönféle szolgáltatások bővítését
elősegítsék, hiszen munkatársa-
ik többsége Pakson él, az ő élet-
körülményeik javításához járul-
nak hozzá, ha ilyen célok mellé
állnak.                     Vida Tünde

Hírek röviden
FELÜLVIZSGÁLTA, első forduló-
ban megtárgyalta és elfogadta a
testület a Helyi Hulladékgazdál-
kodási Tervet és a Környezetvé-
delmi Programot. A helyi sza-
bályozások áttekintését törvényi
szabályozás írja elő. Mindkét
rendeletben az európai uniós
pályázati forrásból megvalósuló
paksi hulladékgazdálkodási
rendszer miatti változásokat
építették be. Az anyagok szak-
hatósági egyeztetést követően
kerülnek újra a grémium elé. 

A KÖZTISZTASÁGI, a közterület-
használati, és a parkolási rende-
let módosítását is elfogadta a
képviselő-testület. A köztiszta-
sági rendelet módosítása a gaz-
dálkodó szervezetek számára
kötelező szemétszállítás igény-
bevételének egyes szabályaira
tér ki. Azok a gazdálkodók,
akik a tevékenységük végzése
során keletkezett kommunális
hulladékot a hulladékgazdálko-
dási törvény szerint saját ma-
guk gyűjtik és adják át ártal-
matlanításra, mentesülnek a DC
Dunakom Kft.-vel történő szer-
ződéskötés alól. Erre a mentes-
ségre maga a hulladékgazdál-
kodási törvény ad lehetőséget,
ezért az önkormányzati rende-

letnek ezt a részét törölni kel-
lett. A közterület-használati és
a parkolási rendelet módosítása
a közterületek ellenőrzésével
függ össze, az ellenőrzési fel-
adatot a DC Dunakom Kft. fel-
adatává teszi a rendelet, a konk-
rét ellenőrzést a városgondno-
kok fogják ellátni.

A GRÉMIUM ZÁRT ÜLÉSEN tár-
gyalta a Gyermekeinkért ki-
tüntetés adományozását. A
képviselők 2011-ben úgy hatá-
roztak, hogy  az idei díjakat
Czethoffer Gyuláné, az I. Ist-
ván Szakképző Iskola igazga-
tója és Hanol Ferencné nyugal-
mazott zenetanár kapja. Az el-
ismeréseket a városi pedagó-
gusnapon adják át. 

PAKS VÁROS Polgármesteri Hi-
vatala a Kossuth Lajos utca 28.
szám alatt található ingatlan érté-
kesítését tervezi. Érdeklődni
lehet a 75/500-559-es telefonon
vagy a hivatal I. emeleti, 125-ös
számú irodájában.

KÖZMEGHALLGATÁST TART a
Német Nemzetiségi Kisebbségi
Önkormányzat május 18-án 16
órai kezdettel a Dózsa György
út 2. szám alatt.
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Idén konferenciával egészül ki
Paks egyik fiatal városi rendez-
vénye, a sillerfesztivál prog-
ramja. Ez lesz a negyedik fesz-
tivál, bár ötödször méretnek
meg a sillerborok a Sárgödör
téri présháztulajdonosok jóvol-
tából. Ahogy az őket összefogó
egyesület elnökségének egyik
tagja, Polgár Zoltán elmondta,
a sillerbornak Pakson évszáza-
dos hagyománya van, azt gon-
dolták, ráépítenek egy progra-
mot. Előbb csak a közönség,
majd a következő évtől szak-

mai zsűri bírálta az egyre sza-
porodó mintákat. Tavaly 137
sillerbor került a zsűri elé az or-
szág megannyi pincészetéből
és Szerbiából, Németország-
ból, illetve Szlovákiából. Pol-
gár Zoltán e tekintetben most
nem túl bizakodó, a mostani
évjárat – különösen a vörösbo-
rok tekintetében – nagyon
rossz. – Ha a tavalyi mintaszá-
mot elérjük, már elégedett le-
szek – fogalmazott. Hozzátéve,
a hazai és a már említett három
országbeli nedűk mellett oszt-

rák siller is kerül majd a bírák
elé. Annak érdekében, hogy
minél többen értékeltessék sil-
lerborukat, Polgár Zoltán maga
gyűjti be a mintákat az önkor-
mányzat segítségével. A siller-
fesztivál egyébként bekerült a
városi rendezvények sorába,
szervezésében az önkormány-
zat oroszlánrészt vállal.

– Van egy olyan borfajta, ami
egyedülálló, aminek itt hazája
van – fogalmazott Czink Dóra,
a polgármesteri hivatal turiszti-
kai referense a fesztivál kap-
csán. Mint mondta, a rendez-
vény törzse a borverseny,
amelyre nemcsak minták, ha-
nem vizsgázott szakemberek is
érkeznek az ország számtalan
részéről zsűrizni. Újdonság,
hogy konferencia is lesz, ahol
szeretnék definiálni a siller ké-
szítését, mert hogy ez még a
mai napig nem történt meg. A
siller átmenet a vörös és a rozé
között, és Pakson úgy készül,
hogy a vörös- és fehérszőlőt
összeszedik. A nyitóelőadást
dr. Kállay Miklós, a Budapesti

Corvinus Egyetem Borászati
Tanszékének vezetője tartja.
Villányi, szekszárdi, egri és tol-
nai borvidéket képviselő, a sil-
lerfesztiválokon sikeresen be-
mutatkozott szakemberek pedig
saját borvidéküket mutatják be,
illetve betekintést engednek sa-
ját sillerkészítési kulisszatitka-
ikba. Ezek után vitafórumot tar-
tanak, majd este dr. Janky Fe-
renc vezetésével bemutatót,
ahol az elmúlt évek legeredmé-
nyesebb sillerkészítőinek idei
borait kóstolják. 

Másnap sillerborokhoz illő
ételek főzőversenye, ÖKO Csi-
ga-játszóház, Sünizene, délután
pedig kulturális műsor lesz.
Ennek keretében, idén először
a kistérség településeit – ezúttal
Bölcskét és Györkönyt – látják
vendégül, a műsor gerincét
ezek a települések adják. Mű-
soruk után a szekszárdi Bartina
együttes lép színpadra, majd a
program sztárvendége, a Mu-
zsikás együttes.  A IV. Orszá-
gos Paksi Sillerfesztivált június
3-4-én rendezik meg.         -vt-

IV. Országos Sillerfesztivál:
konferencián tárgyalják a paksikumot

Nem lesz pünkösdi fesztivál, újdonságként
római kori kavalkádra is várja a paksia-
kat az önkormányzat. Idén hat alkalom-
mal szervez nagyrendezvényt a város. 

Új rendszerben, megváltozott, kibővült tar-
talommal bonyolódnak a városi nagyren-
dezvények 2011-ben. – Takarékossági
szempontok miatt született az a döntés, hogy
idén nem pályázat útján keressük a progra-
mok lebonyolítóját, hanem a városháza vál-
lalja fel a rendezvények megszervezését a
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft., a Né-
met Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat
és a Paksi Sárgödör téri Présháztulajdono-
sok Egyesülete közreműködésével. Az így
megspórolt összeget a programok színvona-
lának emelésére tudjuk fordítani – tájékoz-
tatta szerkesztőségünket Czink Dóra, az ön-

kormányzat turisztikai referense. A prog-
ramsorozat Duna-parti halászléfőző ver-
sennyel indul május 21-én, a szezonnyitó
délutánján pedig német nemzetiségi napra
várják a paksiakat a Sárgödör térre.  Május
28. a következő nagyrendezvény időpontja:
a városi gyermeknapon a strandon, rossz idő
esetén a művelődési házban kínálnak színes,
érdekes programokat a szervezők. A nyár a
IV. Országos Sillerfesztivállal indul, majd
június 11-én új rendezvényként római nap
lesz Lussoniumban. A romkertben a gladiá-
tor- és légiósbemutató, a római játszóház és
rabszolgavásár mellett azt is kipróbálhatják

a látogatók, hogy miként lehet római kori
férfivá, illetve nővé alakulni. Augusztusban
Szent István ünnepét kétnapos programso-
rozattal teszi emlékezetessé a város, majd a
nagyrendezvények sora a Kenyér-, Hal- és
Borünneppel zárul szeptember végén. Idén
is elkészül az a programfüzet, amely a rész-
letes műsort tartalmazza, a kiadványt min-
den háztartásba eljuttatják. Emellett a ren-
dezvényismertető a város honlapján is meg-
található lesz.                                 -dallos-

Római nappal bővül 
a városi rendezvények sora

A május 21-i halászléfőző versenyre
Czink Dóránál lehet jelentkezni a
czinkdora@paks.hu e-mail címen.
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Gőzerővel folyik a bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladék-
tároló építése. A két tárolókam-
ra kialakítása, a szükséges be-
rendezések, járművek beszer-
zése, a technológia kiépítése
mellett jövő év végéig el kell
készülniük azoknak a konténe-
reknek is, amelyekbe a hulladé-
kos hordók kerülnek. A Radio-
aktív Hulladékokat Kezelő Kft.
közbeszerzési felhívást tett
közzé az úgynevezett elhelye-
zési konténerek tervezésére,
ezek kísérleti, majd sorozat-
gyártására. A cég nettó 446
millió forintért szerezné be a
konténereket, első körben har-
minc darab kísérleti példányt,
végül összesen ötszáz darabot.
Eck József beruházási igazga-
tótól megtudtuk, hogy azért
van szükség kísérleti gyártásra,
mert ezekből a tárolóedények-
ből pontosan ilyen méretűt nem
használnak sehol. A megoldás
azonban nem számít újdonság-
nak, több ország alkalmaz ha-
sonlót, de hol több, hol keve-
sebb hordó kerül egy konténer-

be. Bátaapátiban kilenc 200 li-
teres hordót helyeznek majd
egybe, s a köztük lévő teret be-
tonnal öntik ki. A cél az volt,
hogy a lehető legtöbb hulladék
kerüljön egy konténerbe, de ne
legyen túl bonyolult a szállítás,
hiszen azt a föld alá kell vinni,
helyére kell emelni. A tervezett
konténerek súlya 18 tonna lesz,
15 centiméter vastag vasbeton-
ból készülnek. Eck József azt is
elmondta, hogy a hordók közé
öntött betonnal egyrészt stabili-
zálják azok állapotát, másrészt
mérnöki gátat képeznek, ami
arra szolgál, hogy elodázza a
radioaktív anyagok környezet-
be kerülését még azután is, ha a
hordók acélfala idővel korro-
dál. – Hangsúlyozom, hogy itt
ezer évekről van szó – húzta alá
Eck József. Azt is elmondta,
hogy egy betonozómű műkö-
dik majd Bátaapátiban, itt fog-
ják beönteni a hordók közötti
részt. Szeretnék, ha a konténer
gyártása is a tároló közelében
történne, mert ezzel nemcsak a
költségeket csökkenthetik, ha-

nem az ellátásbiztonságot is
növelhetik. 

Eck József úgy tájékoztatott,
hogy a szerződést a leendő ki-
vitelezővel négy évre kötnék,
ezen belül a kísérleti gyártás
jövő év közepéig szól, a tény-
leges betárolást megfelelő en-
gedélyek birtokában 2012 vé-
gén kezdenék el. Az igazgató
arról is beszélt, hogy közben
dolgoznak a két tárolókamra
kialakításán, egyiknél a vágat-
kihajtás húsz százaléknál, a
másiknál a felénél tart. Emel-
lett különféle technológiai
rendszerek kiépítése folyik
Bátaapátiban, a Nemzeti Ra-
dioaktívhulladék-tárolóban. A
fővállalkozó a Mecsekérc Zrt.,
alvállalkozói pedig olyan cé-
gek – húzta alá Eck József –,
amelyek a paksi atomerőmű
építési, karbantartási, moderni-
zálási munkái során már meg-
ismerték a nukleáris iparban
jellemző követelményeket, így
nem gond számukra a nekik
való megfelelés.    

Vida Tünde

Atomerőmű

Nyilvános-
ságra kell
hozni az
erőműbővítés
számításait

Kipróbált cégek építik 
a bátaapáti tárolót

Jogerős ítéletében adatszolgál-
tatásra kötelezte a Paksi Atom-
erőmű Zrt.-t a Tolna Megyei
Bíróság az erőmű bővítése
ügyében. A keresetet indító
Energia Klubot képviselő Tár-
saság a Szabadságjogokért
(TASZ) közleményben tudatta
a döntést, amely szerint nyilvá-
nosságra kell hoznia a cégnek a
bővítésre vonatkozó adatokat.

Soós Miklós, a Tolna Megyei
Bíróság elnöke megerősítette
ugyan a tényt, hogy megszüle-
tett az ítélet, de részleteket nem
közölt, mondván az még nincs
írásba foglalva. – Egyértelmű-
en közügynek számít, hogy
mennyit költ az állam az ország
energiaellátásában kulcsfontos-
ságú szerepet játszó erőműre –
fogalmazott Baltay Levente, a
Társaság a Szabadságjogokért
ügyvédje. 

A korábban hozott első fokú
ítélettel szemben a jogerős íté-
let azt mondja ki, hogy az álla-
mi vagyonnal gazdálkodó és
szigorú állami ellenőrzés mel-
lett működő atomerőmű köz-
feladatot lát el, ezért a közérde-
kű adatok megismeréséhez fű-
ződő alkotmányos jog érvénye-
síthető vele szemben, közölte a
TASZ hozzátéve, hogy a nyil-
vánosság nem eredményezheti
műszaki ismeretek és technoló-
giai eljárások aránytalan sérel-
mét, ezért az ilyen jellegű bi-
zalmas adatok kitakarásával
kell eleget tenni az ítéletben
foglaltaknak.

Mittler István kommunikáci-
ós igazgató azt mondta, ha
megkapják írásban az ítéletet,
tanulmányozzák és a törvények
betartása mellett megteszik a
szükséges intézkedést.        -vt-

A legkiválóbbakat díjazták
Évtizedes hagyomány már,
hogy a majálison, ami egyéb-
ként rendkívül sok programot
is kínál, jutalmazzák mindazo-
kat, akik kimagasló teljesít-
ményt nyújtottak a múlt évben.
Az Atomerőmű Kiváló Kar-
bantartója Díjat 2000-ben ala-
pították, a tíz új díjazottal 211-
re duzzadt a kitüntetettek szá-
ma. Öt évvel később alapították
az Atomerőmű Kiváló Üzemel-
tetője elismerést, az eddigi dí-
jazottak száma 143 volt, ebben
az évben hússzal gyarapodott.
Egy atomerőműben tartott köz-
vélemény-kutatás nyomán ta-
valy az Igazgatósági Nívódíjat
is létrehozták, így immár min-

den terület kiválóságait jutal-
mazzák. Hamvas István vezér-
igazgató aláhúzta, fontosnak
tartja, hogy a kollektíva előtt
kapják meg jól megérdemelt
jutalmukat azok, akik kiválóan
dolgoznak, így munkatársaik
számára példaképül szolgálhat-
nak. A szűnni nem akaró eső
ellenére sokan összegyűltek,
hogy együtt örüljenek társaik
sikerének, a legtöbb díjazott
színpadra lépését üdvrivalgás
és lelkes taps köszöntötte. 

Kern László, a paksi atom-
erőmű külső technológiai osz-
tályának művezetője azt
mondta, mindennap úgy megy
be az atomerőműbe, hogy tu-

dása legjavát nyújtsa. Har-
mincnégy éve teszi ugyanezt,
hiszen 1977-ben szegődött el
még az építés során az atom-
erőműbe. Ezért a munkáért az
Atomerőmű Kiváló Üzemelte-
tője díjjal jutalmazták. La-
punknak azt mondta, kollégái
között sok százan vannak,
akik hasonlóképpen kiérde-
melnék ezt a kitüntetést. Kern
László mellett még több tucat-
nyi atomerőműves dolgozót
tüntettek ki, mert kimagasló
teljesítményt nyújtottak, pél-
daértékű munkát végeztek. A
díjak átadására az erőmű szin-
te teljes menedzsmentje meg-
jelent.                          -vida-
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Megújuló járda- és útszakaszok

Egy évre kapott megbízást a
nyílt közbeszerzési eljárás
nyerteseként a Microcenter
Paks Kft. a város út- és járda-
hibáinak javítására. A május
20-ig tartó szerződés kereté-
ben 31 utcában végeztek asz-
faltozást, harminc helyszínen

javították a betonutak felüle-
tét, közel negyven helyen újí-
tottak meg beton- és térkő
burkolatú járdát, tájékoztatott
a kivitelező cég vezetője, Ve-

res Zoltán. A munkálatok
minden alkalommal az önkor-
mányzattal egyezetett terüle-
teken történtek, hiszen az
éves 51 millió forintos önkor-

mányzati keret elsősorban a
balesetveszélyes, illetve hasz-
nálhatatlanná vált út- és járda-
felületek javítását biztosítja.
Emellett ebből az összegből a
város húsz pontján szegélye-
ket, megsüllyedt padkákat és
fedlapokat, valamint megron-
gálódott folyókákat is javítot-
tak a kivitelező cég munkatár-
sai. A napokban a Katona Jó-
zsef, a Kandó Kálmán és a
Keskeny utcában zajlott út-
szakasz-felújítás, a Mező és a
Kinizsi utcák találkozásában
pedig egy járdarész hibáit
szüntették meg. Május végéig
még a város több pontján is
találkozhatnak az építőkkel:
így például a Sárgödör téren,
a lakótelep utcáiban és a Du-
na utcában. A munkálatok
ideje alatt ezeket a szakaszo-
kat lezárják, néhány helyen
forgalmirend-változásra is
számítani kell. -dallos-Fo
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Közel 3500 négyzet-
méter útfelület és
járdaszakasz javítása
történt meg egy év
alatt Pakson. A mun-
kálatokat a Micro-
center Paks Kft. vé-
gezte. A kátyúzási
programra 51 millió
forintot biztosított a
város költségvetés-
ében a képviselő-tes-
tület.

Nemzetközi díj a kreatív 
paksi fejlesztőkollektívának
Ha nincs szerszámunk, nem
esünk kétségbe, csinálunk
maguknak – így jellemezte
Bácskai Péter azt a marok-
nyi csapatot, amely egy fej-
lesztéssel elnyerte a
NUMEX (The Nuclear
Maintenance Experience
Exchange – nukleáris kar-
bantartási tapasztalatok
cseréje) első díját. 

Bácskai Péter, Bódis Csaba,
Gottvald Attila, Kovács Csa-
ba, Kovácsik László, Schrei-
ner Ferenc, Szabó Péter és
Tuboly Péter egy idegentest
eltávolítására alkalmas pneu-
matikus megfogó berende-
zéssel érdemelte ki az elisme-
rést. Ugyanez a fejlesztés
hozta meg nekik a „házi” mű-
szaki alkotói pályázat első dí-
ját is. Ennek kapcsán megint
csak Bácskai Pétert érdemes
idézni, aki azt mondta, nem

ez volt a legütősebb munká-
juk, de ezt sikerült legjobban
menedzselni. Ezt a karbantar-
tási igazgató, Zsoldos Ferenc
vette kézbe, aki nevezte a vi-
zuális vizsgálócsoport által
kifejlesztett manipulátort a
seregszemlére, ahol – mint
beszámolt róla – az európai
atomerőművek zöme bemu-
tatkozott egy-egy újítással,
némelyik többel is. 

A NUMEX igen hasznos,
fórumot ad arra, hogy egyes
problémák megoldásához a
másutt szerzett szakmai ta-
pasztalatokat is felhasznál-
ják. A versenyen aratott győ-
zelem pedig természetesen
szakmai elismerést jelent. A
különféle műszaki megoldá-
sok értékelését egyébként
egy megadott szempontrend-
szer szerint végzik. Vizsgál-
ják, mennyire újszerű, mek-
kora a gyakorlati, pénzbeli

haszna a nevezett újításnak,
és alkalmazható-e más erő-
művekben. Zsoldos Ferenc
kifejtette, egy főjavítás hosz-
szát nagyban befolyásolja,
hogy egy tevékenységet –
adott esetben a gőzfejlesztő
köpenyterébe esett csavarele-
meket eltávolítását – el tud-
ják-e végezni megadott ha-
táridőn belül. Ha igen, az
nem okoz csúszást, ami fon-
tos eredmény, ha azt tekint-
jük, hogy egy blokknap 130
millió forintot tesz ki. 

Kovácsik László elmondta:
nem az motiválta őket, hogy
elismerést zsebeljenek be, ha-
nem az, hogy saját munkáju-
kat megkönnyítsék. Az általa
vezetett csoport feladata
ugyanis, hogy a főjavítások
során a berendezések tiszta-
ságát vizsgálják, illetve, ha
oda nem illő dolgokat talál-
nak, eltávolítsák azokat. Ez

csak látszólag tűnik egysze-
rűnek, de miután egy üzeme-
lő nukleáris berendezésről
van szó, nagy körültekintést,
széles látókört és alapos
rendszerismeretet igényel. A
kreatív kollektíva számos újí-
tást jegyez korábbról, ame-
lyek közül Bácskai Péter a
csőkurkász pléhpatkányt –
azaz egy autómodellre szerelt
kamerát – és az abból tovább-
fejlesztett eltávolító robotot,
a csippentős vasvakondot
említi. A díjnyertes eszköz-
nek még nincs házi használa-
tú neve, azt viszont érdemes
róla tudni, hogy a többi ha-
sonló célú berendezéssel el-
lentétben nem elektronikus,
hanem pneumatikus, az em-
beri karhoz hasonlóan hajlít-
ható, majd a művelet végén
kiegyenesíthető, így jól hasz-
nálható szűk helyeken is.

-tünde-
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A strandon bíznak a meteorológusban 
Néhány hét és újranyit a paksi
strand, ahol az elmúlt hóna-
pokban elvégezték a szüksé-
ges karbantartási, felújítási
munkákat. Ahogy máskor is,
már télen megkezdődött a fel-
készülés az új szezonra. A
munkát a gépészeti technoló-
gia karbantartási feladatai nyi-
tották, sor került a szivattyúk
karbantartására, egy új forga-
tószivattyú beépítésére, csö-
vek, falak festésére is. Most a
kinti munkák folynak, számolt
be Ritter András, a strand
üzemvezetője. Mint mondta,
biztonsági okokból kiépítettek
egy kamerarendszert és min-
den nyílászáróra rács került.
Szeretnék megakadályozni az
illegális behatolásokat va-
gyon- és balesetvédelmi okok-
ból is. A pancsolómedence új
burkolatot kapott, a csempé-
zést úgynevezett rámelegíté-
ses fóliázással váltják ki.
Ritter András szavai szerint a
csempe rendszeresen felfa-
gyott, és más okból is levált,
tavaly a három nyári hónap
alatt egy hónapot nem üzemelt
a medence, mert újra és újra
kellett javítani a burkolatot. A
most alkalmazott technológia
ezt a gondot kezeli, az él-
ménymedencénél már bevált.
Sajnos idén sem került sor a
nagymedence körüli burkolat-
problémák teljes körű megol-
dására, a balesetveszélyt je-
lentő hibákat kijavították, mű-
fűvel fedik majd le a medence
környékét, csakúgy, mint a
többi betonos részt. 

Ritter András elmondta, hogy
egy komoly változás várható
az új szezonban: 

más üzemelteti 

a strandot. 

Lejárt az eddigi üzemeltető
szerződése, és egy másik –
két tag által létrehozott – kon-
zorcium nyert, velük kötött
szerződést a Paksi Vízmű Kft.
A döntést a pályázatról a cég

vezetői hozták meg. Cseh Atti-
la tíz év után búcsúzik a
strandtól. Mint lapunknak el-
mondta, ez idő alatt milliós fej-
lesztéseket hajtott végre, a pá-
lyákat, büféket kiépítette, kar-
bantartotta. Ezeket egyébként
– miután alulmaradt riválisával
szemben – a Paksi Vízmű Kft.
megvásárolta tőle nettó ötmil-
lió forintért. Cseh Attila azt is
hozzátette: hosszú évek mun-
kájának eredménye volt az,
hogy a paksi strandon az utób-
bi időben majd’ minden hétvé-
gére jutott sportprogram.

Strandfoci-, kézilabda- és
röplabda-bajnokságokat ren-
deztek, illetve Pakson még
szinte ismeretlen sportágakat
honosítottak meg: a bocsát, a
petangot. Ezeket a programo-
kat személyes kapcsolatok
eredményeként az Ürgemezei
Sport-, Szabadidő-, Turizmus
Egyesület szervezte. Cseh At-
tila véleménye szerint ezt a
gazdag programkínálatot
évekbe telik majd újra elérnie
az új üzemeltetőnek.

Ritter András üzemvezető e
témában azt mondta, hogy
igényeik e tekintetben válto-
zatlanok, sőt, az az elvárásuk,
hogy a közönség ellátását ille-
tően emelkedjen a színvonal,
igaz ez a vendéglátásra és a
szórakoztató programokra is. 

Az új üzemeltetők ennek tu-
datában már készülnek az el-
ső szezonra. A csapat egyik
tagja, Baldauf Antal, a Grund
Söröző és az ESZI-büfé üze-
meltetője elmondta, hogy öt
évre szól a szerződésük. Eb-
ben azt vállalták, hogy rend-
ben tartják és élettel töltik
meg a sportpályákat, minősé-
gi vendéglátói szolgáltatást
és több kikapcsolódási, szó-
rakozási lehetőséget nyújta-
nak. Ez utóbbiért a BMP Stú-
dió felel, amelynek egyik
képviselője, Márkus Zalán

emlékeztetett rá, hogy már
két éve ők szervezik az úgy-
nevezett Strandestéket, ame-
lyeknek megszervezésére a
megrendelő Paksi Vízmű Kft.
a korábbi évekhez hasonlóan
kétmillió forint körüli össze-
get biztosít. Ebből öt na-
gyobb és öt kisebb programot
terveznek rendezni. Az előb-
bieken helyi – és ez nemcsak
Paksra, hanem a kistérségre
értendő – együtteseknek sze-
retnének bemutatkozási lehe-
tőséget biztosítani. Utóbbiak-
ra országos ismertségű együt-
tesek, előadók jönnek majd
el. Példaként az Ocho Macho
zenekart hozta fel, amely már
itt járt, és kivívta a paksi kö-
zönség elismerését. Márkus
Zalán hozzáfűzte, a nagy

programok, azaz a Strandes-
ték idején 

éjszakai nyitva 

tartással a strand is

üzemel. 

Ezek belépődíjas programok,
hiszen ilyenkor fűtik a meden-
cét, hogy kényelmesen, a vízből
élvezhessék a vendégek az al-
kalmanként más és más műfajú
zenés produkciókat. A Strandes-
ték velejárója az üdvözlőital is,
tette hozzá. Mint mondta, min-
den péntekre terveznek progra-
mokat június közepétől augusz-
tus végéig, kivéve a nagy városi
rendezvények időpontját. Cél-
juk, hogy a paksiaknak szórako-
zási alternatívát biztosítsanak.
Éppen ezért a helyi együttesek
fellépését lehetőség szerint film-
vetítéssel is kiegészítik, és a hu-
mor sem fog hiányozni a ren-
dezvényeikről. Néhány héten
belül a kész programot is nyilvá-
nosságra hozzák. Hozzáfűzte,
természetesen a már hagyomá-
nyos rendezvényekről, különös
tekintettel az országos strandfo-
ci-bajnokságokról sem kell le-
mondania a közönségnek, mint
ahogy a strandfesztiválról sem. 

Hogy az időjárás mindehhez
kegyes lesz-e, azt persze most
nehéz megmondani. Az előrejel-
zések mindenestre optimizmus-
ra adnak okot. Ritter András el-
mondta, száraz, meleg nyarat
ígérnek a meteorológusok. 
A paksi strand június elsejétől
augusztus 30-ig várja a fürdő-
zőket. A Paksi Vízmű Kft. 10
százalékos belépődíj-emelésre
tett javaslatot, döntést az önkor-
mányzat mint tulajdonos hoz.
Ha elfogadják az előterjesztést,
a diák- 550, a felnőttjegy 660
forint lesz. Tavaly egyébként
három héten át rossz idő volt,
elkerülték a fürdőzők a stran-
dot. Ezzel együtt körülbelül na-
pi négyszáz vendéget fogadtak
átlagosan.               Vida Tünde
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A szűnni nem akaró eső elle-
nére szinte kivétel nélkül meg-
tartották a programokat az
atomerőmű majálisán, melyre
a zord idő miatt a szokásosnál
kevesebben látogattak ki. En-
nek ellenére több bográcsban
is rotyogtak a finomabbnál fi-
nomabb raguk és vegyes-
pörköltek. Az ínycsiklandó fi-
nomságok megmérettek a fő-
zőversenyen, melyet idén a
hidrogénüzem csapata nyert
meg. A szakácsok vetélkedője
mellett a színpadon egész nap
zajlottak a zenés, táncos műso-
rok is. Az égi áldás ellenére ki-
tartó figyelem követte a har-

mincéves megalakulását ün-
neplő Tűzvirág előadását, a
Csillag Show-Tánc Egyesület
és a ritmikus gimnasztikások
bemutatóját, a Bartina Zenekar
műsorát, valamint az esti órák-
nak kellemes hangulatot köl-
csönző Első Emelet koncertjét.
Mindeközben az atomerőmű
sportcsarnokában a csiszolt el-
méjű és vállalkozó szellemű
játékosokat Ács Péter nemzet-
közi nagymester várta sakk
szimultánra. A hagyományok-
nak megfelelően ezen a napon
jutalmazták a vállalat kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó dol-
gozóit is.                        -matus-

Rossz idő járt 
a majálisozókra
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Két esztendővel ezelőtt már
szerveztek anyanyelvi vetélke-
dőt a művelődési központban,
amely nagy sikert aratott a di-
ákság körében, ezért úgy gon-
dolták, hogy idén megismétlik.
Az egész napos rendezvényt a
középiskolások vetélkedésével
nyitották, amely négy nyolcfős
csapat között dőlt el, délután
pedig az általános iskolák 5-6.
évfolyamairól verbuválódott
négyfős formációk küzdöttek
az elsőségért. Idén a diáknyelv
és az internetnyelv világában
kalandoztak a versenyzők.
Megoldásaikat kéttagú zsűri:

Maróti István, az Anyanyelv-
ápolók Szövetségének főtitká-
ra, a Petőfi Irodalmi Múzeum
munkatársa és dr. Bódi Zoltán
nyelvész, internetnyelv-kutató
értékelte. Maróti István el-
mondta, egy ilyen vetélkedőn
hamar megmutatkozik, hogy a
résztvevők szeretik-e anya-
nyelvüket, hogyan viszonyul-
nak az olvasáshoz, ugyanakkor
a tudáspróba rávilágít, hogy az
anyanyelvnek milyen fontos
szerepe van a kapcsolatterem-
tésben, egymás megértésében,
amelyek a társadalmi együtt-
élés alappillérei. Kiemelte,

alapvetően nincs baj a moder-
nizálódással, hiszen maga a
nyelv nem változik, ám a
nyelvhasználatra, azaz a szó-
kincsre, választékosságra és a
durva beszéd mellőzésére fi-
gyelni kell. A legfontosabb,
hogy elültessük a gyerekekben
az anyanyelv szeretetét, ami-
nek leghatékonyabb eszköze a
családban a beszélgetés, mese-
olvasás, de az oktatási-nevelési
intézményeknek is felelőssé-
gük van ebben. 

A középiskolások versenyé-
ben végül harmadik helyen az
I. István Szakképző Iskola

végzett, második a Balogh An-
tal Katolikus Iskola és Gimná-
zium formációja lett, első pe-
dig az Energetikai Szakközép-
iskola és Kollégium egyik
nyolcasa, akik Schmitt Pál ne-
vét viselték. A kisebbeknél hat
formáció közül a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára a
Bezerédj Általános Iskola Szó-
törők elnevezésű csapata állha-
tott fel, második a Csoda-
Borotvák, első pedig a Szipor-
ka elnevezésű csapat lett,
mindkettőt a Balogh Antal is-
kola indította. 

Kohl Gyöngyi

A diáknyelv világában kalandoztak

A sport kitartásra nevelte, ezért verseny-
szerű sporttevékenységét meghiúsító sé-
rülése és a klubvezetést megnehezítő
problémák ellenére sem adta fel hivatá-
sát Szanyi-Nagy Gábor dzsúdóedző, aki
külföldön találta meg számításait.

Szanyi-Nagy Gábor 1979-ben, az ASE szí-
neiben kezdte meg dzsúdó pályafutását,
ahol több évig edzett és versenyzett többek
között Krausz Tamással, Kun Szilárddal,
Wolf Gáborral és a későbbiekben Kovács
Antallal és társaival egyetemben, míg egy
sérülés derékba nem törte sikeresnek indu-
ló versenyzői pályafutását. A versenyzés
felhagyása után edzőként folytatta tovább,
a Testnevelési Főiskolán kiváló eredmény-
nyel végezte el a szakedzői szakot, miköz-
ben Százhalombattán és Érden dzsúdók-
lubot alapított. Azonban a klub és a ver-
senyzők megtartása, az állandó működési
nehézségek és a létért folyó harc az évek
során felőrölte minden energiáját. A váltás
mellett döntött és külföldi lehetőségek után
kezdett kutatni. Mint mondta, a sport nem
arra nevelte, hogy feladja, ezért úgy határo-
zott: Angliában próbálja meg kamatoztatni
szakmai tudását és tapasztalatait. London-
ban nem várják tárt karokkal a külföldieket,
mindenkinek végig kell járnia a szamárlét-
rát, mesélte. Kezdetben személyi trénerként
dolgozott egy edzőteremben és dzsúdók-
lubokban tartott bemutatóedzéseket. Egy
ilyen bemutató alkalmával fedezték fel és
ajánlották figyelmébe a brit dzsúdószövet-

ség által meghirdetett edzői pályázatot,
ahol az interjúkon sikeresen vette az akadá-
lyokat és a végén állást kínáltak számára. A
2012-es londoni olimpia végéig az úgyne-
vezett Premier League 4 Sport-program ke-
retein belül oktatja a dzsúdót az Arsenal ál-
tal kiválasztott iskolákban, ahol már be is
iktatták a testnevelési órarendbe az általa
kidolgozott oktatási programot, árulta el a
paksi fiatalember. A Premier League 4
Sport-programon belül belül négy – az él-

csoportba tartozó futballklubok által prefe-
rált – sportág közül választhatnak a diákok,
ezek egyike a dzsúdó. Gábor naponta 3-4
edzést tart a fiataloknak a hét öt napján.
Mint mondja, nem egészen zökkenőmente-
sen: edzőként úgy véli, a magyar gyerekek
sokkal szorgalmasabbak, könnyebben mo-
tiválhatóak, míg Angliában nehezebben ke-
zelhetőek a fiatalok. Ennek ellenére látja
diákjain a változást, a dzsúdónak köszön-
hetően egyre fegyelmezettebbek, kitartób-
bak és céltudatosabbak. A cselgáncs nép-
szerűsége is növekszik, a sportág előnyeit
már neves sportklubok is kezdik felismerni:
Gábor az elmúlt év végén az Arsenal és a
brit dzsúdószövetség támogatásával létre-
hozta a Capital London Judo Clubot. A fia-
talember elárulta, ő maga is rendszeresen
foglalkozik futballistákkal és edzőkkel,
akiknek különböző eséstechnikákat tanít a
sérülések hatékony elkerülése érdekében.
Ennek kapcsán a magyar tréner dolgozott
már együtt olyan világhírű labdarúgókkal
is, mint a francia Diaby, Sagna és az orosz
Arsavin. A paksi fiatalember elmondta,
nem álmodozni ment ki, konkrét céljai van-
nak, úgy véli egyre jobban alakul a sorsa,
más országokból is kapott ajánlatot nemzeti
válogatottjuk szakmai irányítására. Vélemé-
nye szerint külföldön jobban megbecsülik
és elismerik a magyar szakemberek munká-
ját, mint Magyarországon. Ennek okán nem
lát esélyt arra, hogy rövid távú tervei között
szerepeljen a hazatérés gondolata.

Matus Dóra

Dzsúdóval nevel kitartásra
Paksiak a nagyvilágban
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Huszonnyolc év özvegyen elviselhetet-
lennek tűnik. Antal Józsefné Féhr
Magdolnára ennyit mért a sors. Egy-
más után kétszer is…

Lencsi néni az Akác utcában született
1920 novemberében. ’42-ben házaso-
dott, férjét három hónappal később be-
hívták katonának. Oroszországba került
a frontra. Soha nem tért haza. Lencsi né-
ni 28 évig várta abban bízva, hogy igen-
is vannak csodák, és hazajön az ura. A
legrosszabb az volt, amikor olyanokkal
találkozott, akik hazatértek, ő pedig még
csak hírt sem kapott.

Majd’ három évtized múlva talált újra
párra, de nem adatott neki hosszan tartó
boldogság, tizenhárom évvel később elve-
szítette második férjét is, így megint ma-
gára maradt. Ahhoz, hogy sokat kellett
dolgoznia, volt ideje hozzászokni, jobbá-
ra neki kellett mindent előteremteni. Akác
utcai kis háza, szavai szerint olyan volt,
mint egy viskó, ahogy tehetsége volt hoz-
zá, úgy szépítgette. A megélhetésre valót
varrással kereste meg, készített mindenfé-
lét, fehérneműtől otthonkáig. Még néhány
éve is leült a varrógép mellé. Érkezésünk
hírére pedig olyan ruhát öltött, amit sa-
játkezűleg készített. Ahogy mesélte, a
családban volt sokféle szakember, ők se-
gítettek a háznál, ha akadt valami munka,
ő pedig cserébe varrt. A család nagy, ami
örömet és kárpótlást jelentett Lencsi néni-
nek, hiszen saját gyermek nem adatott ne-
ki. A testvérekére azonban mindig odafi-
gyelt. Csakúgy az idősekre, betegekre a

családban. Erről ő szemérmesen nem sok
szót ejt, unokahúgai azonban annál in-
kább. Ha gyerek született, ha beteget kel-
lett ápolni, ha idősekre felügyelni, 

Lencsi nénire mindig 

számíthattak. 

Manapság egyik testvérének lánya gon-
doskodik róla, bár rendkívül jó egészség-
nek örvend. 

– Nem fáj semmim, csak szédülök –
árulja el. Ezért a megszokott sétákat
már bottal teszi meg, és a napjai sem
munkával, hanem pihengetéssel telnek.
Délelőttönként rádiózik, esténként tévé-
zik. Azt nagyon fájlalja, hogy megszűnt
a Katolikus Rádió, mert mindennap
hallgatta a reggeli misét, a déli harang-
szót és még sok mást, amit most nagyon
hiányol. Mindennap végigsétál többször
is az Akác utcán. Kicsit elszomorítja,
hogy már nem olyan, mint régen, az em-
bereknek nincs idejük beszélgetni a
szomszédokkal. 

A ház előtti pad 

is üresen áll, 

pedig régen sokan kiültek, beszélgettek.
A rokonoknak is egyre ritkábban jut ide-
je rányitni az ajtót. A nyolcvanadik szü-
letésnapján még összegyűlt a nagy csa-
lád, az első szobát teljesen ki kellett pa-
kolni, hogy elférjenek. Nem mulasztot-
ták el tavaly novemberben a kilencvene-
diket sem, de akkor nem volt együtt az
egész família. Azzal vigasztalják Lencsi
nénit, hogy majd a századikra, de ő azt
mondja: ugyan, azt már nem szeretné.
Már a virágok sem érdeklik úgy, mint
régen, teszi hozzá. Amit egyrészt a kert-
je és a házban lévő, élettel teli növények
cáfolnak, másrészt a rokonhölgyek, akik
nevetve fűzik hozzá: de hát Lencsi néni
tegnap is stufferolt.

Vida Tünde

A kilencvenéves Lencsi néni nem fárad

Bölcsődék napján
Szakmai napot tartottak a böl-
csődék napja alkalmából a paksi
Bóbita Bölcsődében. A nyitó
előadásban a gyermekek élelme-
zéséről, érdekességként a fűsze-
rezésről, illetve az ehető virágok-
ról hallhattak a megjelentek,
majd a nap további részében a
sajátos nevelési igényű gyerekek
ellátásához igyekeztek segítséget
nyújtani a meghívott előadók. A
bölcsődék napja második eszten-
deje elismert állami ünnep, ame-
lyet április 21-én tartanak annak
emlékére, hogy 1852. április 21-
én nyitották meg a Pesti Első
Bölcsődei Egylet által létreho-

zott első ilyen intézményt az or-
szágban, a budapesti Kalap utcá-
ban. A bölcsődéknek azóta is
meghatározó szerepük van az
anyák munkavállalásában és a
gyermekek szakszerű, egészsé-
ges fejlődést segítő gondozásá-
ban. A paksi bölcsődét 1979-
ben, a gyermekek évében adták
át, ma a száznégy férőhelyes
gyermekintézményben kilenc-
ven kisgyermek kap napközbeni
ellátást. A gyermekintézmény
országos szinten nagyon jól fel-
szerelt, a magas színvonalú
munkához szükséges tárgyi és
személyi feltételek adottak. -kgy-

Film- és fotó-
pályázat diákoknak
A városi diákönkormányzat
film- és fotópályázatot hirdet az
általános iskolák 7-8. és a kö-
zépiskolák 9-12. osztályos ta-
nulóinak „Fiatalok élete” téma-
körben. Film kategóriában leg-
feljebb 30 másodperces alkotá-
sokat várnak, fotó kategóriában
pedig egyenként maximum 3-5
MB méretű digitális fotókat
vagy fotósorozatot. A benyújtá-
si határidő 2011. május 15., éj-
fél. Postai úton vagy személye-
sen a Fortuna Rádió szerkesztő-

ségébe (7030 Paks, Dózsa
György út 98.) várják az anya-
gokat, elektronikus formában
pedig a paksidok@yahoo.com
címre küldhetők. A pályázathoz
minden esetben mellékelni kell
a kitöltött jelentkezési lapot.
Ez, és a részletes kiírás is meg-
található a diákönkormányzat
weboldalán: www.paksidok.hu.
További információ S. Szabó
Gabriellától kérhető a 20/264-
2608-as telefonszámon.

-kg-
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A tavasz beköszöntével a szí-
nes programok is beindulnak a
városban. Éppen lapzártánk
napján kezdődik el a városi
művelődési központban egy
különleges vers-dal randevú,
kortárs költők és műveiket
megzenésítő előadók közre-
működésével. Az Internetvers
Fesztivál programja 2007-ben
indult útjára, idén Paks ad he-
lyet a nem mindennapi kezde-
ményezésnek. A fesztivál vál-
lalása nem kevesebb, mint-
hogy az internet segítségével
összehozza a versírókat és
szerzeményeiket azokkal, akik
szívesen megzenésítenék a
kortárs műveket. Az így létre-
jövő alkotásokat a nagyközön-
ség háromnapos rendezvény
keretében élvezheti. A feszti-
vál weblapja már tavaly elin-
dult, ennek felületén a zenésí-
tésre szánt verseket bárki fel-
ajánlhatta. Ezekből a művek-
ből válogathattak kedvükre az
előadók, az országos rendezvé-
nyen idén 70 költő verseiből
65 zenész 30 produkcióját te-
kinthetik meg az érdeklődők.
Emellett zenés költői estek,
rendhagyó irodalomórák és is-
kolai előadások várják a zene-
szerető közönséget. Az Inter-
netvers Fesztivál fellépői kö-
zött tehetséges paksi fiatalok is
részt vesznek, ugyanakkor a
város muzikalistái nem csupán
a versenyeken törnek egyre na-
gyobb babérokra. 

Két paksi fiatalember, Hesz
Ádám és Ulbert Ferenc isme-
rős lehet a paksi közönség szá-

mára, ugyanis számtalan ren-
dezvényen és koncerten szóra-
koztatták a helyi közönséget.
A zenészek munkáját most ki-
emelt figyelem kíséri, mert az
elmúlt hetekben megjelent első
klipjük iránt már amerikai és
orosz rádiók is érdeklődnek,
mondta el lapunknak Hesz
Ádám, az együttes frontembe-
re. A két paksi fiatalember már
második lemezét készíti, de
kétségkívül az I Can’t Find My
Way című daluk videóklipjét
övezi a legnagyobb érdeklő-
dés. A sláger elkészítéséhez a
Gébert-Ulbert Projekt elneve-
zésű zenekarból több vendég-
zenész is csatlakozott, akik a
klip forgatásánál is közremű-
ködtek, melynek jeleneteit Bu-
dapesten, a Váci utcán és a Sza-
badság hídnál vették fel. A sej-
telmes hangulatú videóklip si-
kerét a romantikus helyszínek
és a kiváló fiatal zenészek mel-
lett Muzsnyai Márti énekesnő
elragadó hangja garantálja.

A popzene rajongói mellett a
népdalok szerelmesei is meg-
lelhetik közösségüket Pakson.
Gutai Júlia vezetésével három
éve alakult az Énekelni jó! el-
nevezésű társaság. Tagjai nem
az énektudás, hanem a magyar
hagyományok és dalok szere-
tete kapcsán verbuválódtak
össze. A csapat havi egy alka-
lommal találkozik, ilyenkor öt-
hat népdalt tanulnak meg kö-
zösen kottáról, lemezről vagy

egy vendégelőadó közreműkö-
désével. A csoport mindig
meghatározott tematika szerint
halad, 88 Tolna megyei népdal
tanulásával kezdték működé-
süket, most Kalotaszeg dalla-
maival ismerkednek. Összejö-
veteleiket néprajzi előadások-
kal, filmvetítéssel és évadzáró
kirándulásokkal színesítik. Jú-

niusban Kakasd és Nagy-
mányok településekre látogat-
nak, hogy együtt ismerkedhes-
senek meg a bukovinai széke-
lyek és svábok viseletével,
ételreceptjeivel és a népi élet
tárgyi emlékeivel. Mint azt
Gutai Júlia is hangsúlyozta, ré-
gebben a népdalok a minden-
napi élet szerves részét képez-
ték, ma már kevesen ismerik
őket. A társaság alapítója úgy
véli, hagyományaink ismerete
és ápolása kiemelkedően fon-
tos és ezeket gyermekeink szá-
mára is tovább kell örökíte-
nünk. Matus Dóra

Vers, klip és népdalKét keréken
túráztak
a Mezőföldön
Kerékpáros teljesítménytúrát
szervezett a Demeter Dél-
Mezőföld Természetbarát
Egyesület. A kilométerek le-
küzdése során a térség szebb-
nél szebb tájait is megcsodál-
hatták a rajthoz állók. A szer-
vezők április utolsó vasár-
napján az Atomerőmű Sport-
csarnokhoz várták az érdek-
lődőket. A kerékpárok össze-
szerelése, a térképek és a
hasznos információk begyűj-
tése után kezdődhetett a telje-
sítménytúra. 

– A távok 25 és 50 kilomé-
teres terepen zajlanak, de van
60 kilométeres országúti pró-
ba is. Hasznos tanácsként azt
mondjuk, hogy a kiosztott út-
rajzokat használják a résztve-
vők, de nem nehéz az útvona-
lat követni, mert szalagozás
is segít a tájékozódásban –
mondta el Veisz Zsuzsa. A
szervező hozzátette, idén he-
tedik alkalommal rendezik
meg a kerékpáros teljesít-
ménytúrát és évről évre egyre
többen pattannak nyeregbe.
Ezúttal többek közt Pécsről,
Egerből és Budapestről is ér-
keztek vállalkozó kedvűek. A
változékony időben összesen
57-en teljesítették a távokat. 

Legközelebb július 24-én
várják az érdeklődőket a
Demeter szervezésében, ak-
kor a szekszárdi dombságot
barangolhatják be a túrázni
vágyók, majd augusztus 6-án
az immár hagyományos éj-
szakai kerékpározás követ-
kezik.

efgé

A TEIT 
kalocsai látogatóközpont 
(Szent István király út 35.)

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

Fo
tó

: 
M

ol
ná

r 
G

yu
la



2011. május 6. 13 Paksi Hírnök

Írásjel

A kézírás készítője 21 éves
nő. Levelében személyiségé-
nek általános jellemzőiről
kérdezte Fodor Gabriella
grafológust.

Számos írásjegye – váltakozó
dőlés, néhol nehezen olvasható
írás, befelé csavarodó o betűk –
arra utal, hogy jelenleg keresi
önmagát és a helyét a világban,
és ez belső bizonytalanságot,
érzelmi és hangulatingadozáso-
kat eredményez nála. Úgy tű-
nik, folyamatosan „úton van”,
és ez sok energiáját emészti fel.
Ebből fakadóan néha kevésbé
tudja működtetni kontrollját,
esetenként figyelmetlen.

Gondolkodását, tevékenysé-
geit, életvitelét a gyorsaság, a
dinamizmus, olykor a haj-

szoltság jellemzi. Fontos szá-
mára, hogy minél változato-
sabb és eseménydúsabb életet
éljen, folyamatosan keresi az
új élményeket, benne van

szinte mindenben, ami kalan-
dot, izgalmat hozhat az életé-
be. Erre az alsó hurkok formá-
jából és méretéből következ-
tettem (j, g, y), valamint a raj-
zaiban megjelenő csavarodó
formák is erre utalhatnak. El-
sősorban az ösztönök terüle-
tén, például sportban, egyéb
mozgásban, természetszere-
tetben, szexualitásban igaz
mindez. Az így szerzett ta-
pasztalatok, élmények lezárá-
sa, megtartása nem kap nagy
hangsúlyt, inkább az átélés, a
megélés a fontos.

Hajlamos befelé fordulásra,
esetenként önmarcangolásra
is, elégedetlen önmagával.
Gyakran ábrándozik, fantáziá-
ja, képzelőereje jól működik.
Ez tevékenységeiben is meg-
mutatkozik kreativitás formá-
jában.

A felelősséggel járó döntések
meghozatalában még legtöbb-
ször bizonytalan, külső irányí-
tásra szorul.

Levelében írta, hogy koráb-
ban nagyobb betűkkel és „hur-
kásabban”, azaz több hurokkal
írt.  A nagybetűs írás gyakori
azoknál, akik pozitív énképpel
rendelkeznek, vagy ha túl nagy
a betű, akkor túlzott önértéke-
léssel. De utalhat sok egyéb
dologra is, például határozott-
ságra, erős akaratra, dominan-
ciaigényre stb. Az írásjegyek
mindig csak a többivel egybe-
vetve értelmezhetők. A hurok
elemzéséből következtetni tu-
dunk az író személy élmény
utáni igényére, az élmény át-
élésének, feldolgozásának ké-
pességére, valamint az élmény

kifejezésére.  Ha több bezárt és
sértetlen, ép hurok volt az írá-
sában, az azt jelenti, hogy él-
ményeit harmonikusabban élte
meg. 

Felső hurkai a h, k, l, f betűk-
ben még most is sok helyen na-
gyok, sőt pluszhurkok is meg-
jelennek a d betűben, ez arra
utal, hogy szellemi téren is
rendkívül nyitott az új informá-
ciókra, fontos számára a tanu-
lás. Mentális képességei
kiemelkedőek. Tudása nem
marad meg az elméleti tudás
szintjén, hanem szervesen be-
építi a gyakorlatba, minden-
napjaiba is.

Összefoglalva: ahogy levelé-
ben utalt rá, ő maga is érzi,
hogy jelenlegi lelkiállapota
nem igazán kiegyensúlyozott.
Ennek hátterében a folyamatos
tervezgetés és keresgélés állhat
(ami kíváncsiságából és életko-
rából is fakadhat), valamint az
aktuális fizikai és lelki fáradt-
ság.  Intelligens és fiatal ember
lévén képes túllendíteni magát
ezen a helyzeten.

Sárközi Elvira, az I. István Szakképző Isko-
la 13. osztályos, női szabó szakmát tanuló
diákja bejutott a Szakma Kiváló Tanulója
Verseny budapesti döntőjébe, melyet ápri-
lis 18-20-án rendeztek a Hungexpo terüle-
tén. Az országból női szabó szakmában ki-
lenc tanuló vehetett részt a nagyszabású
fesztivál keretében zajló versenyen, ahol
Elvira harmadik helyezést ért el. Ez évben
a szakmák országos tanulmányi vetélkedő-
jén a nappali tagozaton végző tanulók 31
szakképesítési területen mérhették össze tu-
dásukat. A megyei elődöntőkön idén 3857
diák vett részt, ezeket immár negyedik al-
kalommal a területi kamarák bonyolították
le. Hároméves tanulmányai alatt Elvira
mindig jól teljesített, ezért hívta fel a figyel-
mét a versenyre osztályfőnöke, egyben el-
méleti felkészítő tanára, Szimhardt
Ferencné. A jelentkezést hosszas felkészü-
lés előzte meg, hiszen a megmérettetésen
elméleti és gyakorlati tudásról is számot

kellett adni, a gyakorlati ismeretek elsajátí-
tásában Nagy Imréné, a Tailor-Tanoda Kft.
gyakorlati oktatója segédkezett. A szek-
szárdi elődöntő után következett a budapes-
ti megmérettetés, ahol a három év alatt ta-
nult összes ismeretre szükség volt, mondta
Elvira. A kétnapos verseny során az elmé-
leti vizsga mellett egy munkásköpeny, egy
kötény és egy női blézer elkészítése volt a
feladat. A tehetséges paksi lány elmondta,
ilyen nagyszabású rendezvényen először
vett részt, de iskolák közötti divatbemutató
versenyen már többször megcsillogtatta tu-
dását. Mint mondta, legszívesebben estélyi
ruhákat készít és kedveli a harsány színe-
ket. Elvira szerint a jó szerepléshez legfő-
képp kézügyesség és türelem szükséges.
Az nem kétséges, hogy munkájának meg-
lett a gyümölcse, hiszen a versenyen elért
eredménynek köszönhetően mentességet
kapott a képesítő vizsgák letétele alól is.      

Matus Dóra

Legszívesebben estélyit varr Elvira
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Belső bizonytalanságra utaló írásjegyek



Ne halld a gúny szavát, a tap-
sokat se várjad, s a balgákkal
ne pörlekedj. Nehéz betarta-
ni a költő intelmét, mert a
gúny fáj, a tapsot várjuk,
mert az éltet, és igenis van,
hogy pörlekedni kell – mond-
ja Mádi Magdolna. Ez a gon-
dolat hűen foglalja össze
Paks egyik gyöngyszeme, a
Tűzvirág Táncegyüttes har-
minc évét. A jubileumot gá-
laesttel ünnepelték, ahol elő-
ször adták át a Tűzvirág
Táncegyüttes Örökös Tagja
elismerést, amelyet azok
kaphatnak meg, akik hosszú
időn keresztül sokat tettek az
együttesért.    

– Az igazi siker és eredmény
az, amiért nagyon keményen
megdolgozik az ember – ebben
teljes szívvel hisz Mádi Mag-
dolna, a Tűzvirág Táncegyüt-
tes művészeti vezetője, és
eszerint is dolgozik táncosai-
val. Amikor három évtizeddel
ezelőtt Dunaföldvárról Paksra
hívták, egy emberileg erős, ám
szakmai szempontból komoly
építkezésre váró társaság veze-
tője lett. Azóta nagy utat járt be

és messzire jutott az együttes.
Nyolcórányi repertoárjukban a
magyar nyelvterület mellett a
világ szinte minden tájának
táncai megtalálhatók. Számos
nagy tekintélyű művésszel dol-
goztak együtt, a Nemzeti Szín-
házba és a Magyar Állami
Operaházba több alkalommal
kaptak meghívást, bejárták
szinte az egész világot, a kül-
földön megrendezett Magyar
Napokon kiemelkedő sikert
arattak. Több neves hazai és
külföldi televíziós társasággal
forgattak, a külföldi nemzetkö-

zi fesztiválok résztvevőjeként
szinte minden alkalommal első
helyezést értek el. – Vannak,
akik az elmúlt évek alatt szere-
tettel, és vannak, akik daccal
köszöntek el az együttestől, de
bármilyen érzés is munkált
bennük, biztos, hogy nyomot
hagy a lelkükben mindaz, amit
itt kaptak: emberséget, kitar-
tást, fizikai állóképességet,
akaraterőt – mondja Mádi
Magdolna. A művészeti vezető
kiemelte, a Tűzvirág Tánc-
együttesnek még sokat kell ta-
nulnia, a feladatok sora végte-

len, de ízig-vérig magyar tár-
sulatként változatlanul arra hi-
vatottak, hogy ápolják, bemu-
tassák és tanítsák a magyar
tánckultúrát. Saját táncaink
mellett továbbra is kitekinte-
nek más népekére, mert ami-
kor az együttes tagjai már ma-
gukba szívták a teljes magyar
repertoárt, természetes igé-
nyük, hogy tovább tágítsák tu-
dásukat, kipróbálják magukat
más táncstílusokban. Ezt aztán
megosztva a közönséggel mű-
velnek, nevelnek – ahogy pél-
dául a jubileumi est második
részében – toleranciára. Az ün-
nepi műsort a most alapított
Tűzvirág Táncegyüttes Örökös
Tagja elismerés átadásával ko-
ronázták meg, amelyet első-
ként Bozár László táncos és
Puskás András, az együttes ko-
rábbi táncosa, jelenlegi ügye-
lője vehetett át Mádi Magdol-
nától. Mindketten Magdi hívá-
sára érkeztek a kezdetekkor
Paksra Dunaföldvárról, és még
ifjú, ám tapasztalt táncosként
léptek színpadra, illetve tánc-
pedagógusként segítették a
gyerekek oktatását.

-gyöngy-
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Harmincéves a Tűzvirág Táncegyüttes

PUSKÁS ANDRÁS ma már a
közönség számára láthatatla-
nul, a kulisszák mögül segíti a
Tűzvirág Táncegyüttes mun-
káját. Néhány évvel ezelőtt,
két évtized után akasztotta
szögre táncos csizmáját, de a
búcsú nem bizonyult végle-
gesnek, ugyanis Magdi hívá-
sára néhány hónap múltán
már az ügyelőpult mellett állt,
és azóta is őrködik fellépéseik
zavartalansága felett. A váltás
óta ugyanazon a munkahelyen
dolgozik Dunaföldváron, és
ott is él párjával és kislányuk-
kal, aki a nyáron lesz ötesz-
tendős. Mint mondja, amikor
látja táncolni a többieket,
időnként még felbuzog a vére,
de nem sajnálja, hogy már
nem lép színpadra. Nem vál-
toztatná meg egykori dönté-

sét, hiszen ma is együtt lehet
azokkal az emberekkel, akik-
kel sok szép, boldog évet élt
meg, és ez az, ami számára
igazán fontos. Alig vannak
fényképei, és nem vezetett
naplót, de nincs is szüksége
ezekre, mert az emlékek,
amelyek összekötik a társa-
sággal, élénken és múlhatatla-
nul élnek benne.  

EGYSZER ELŐADÁS KÖZBEN

leesett az üveg az egyik lány
fejéről és a víz kifolyt. A szín-
pad mögött öltöző táncos a
legnagyobb nyugalommal
magához vett egy partvist és
egy felmosórongyot, belépett
a színpadra társai közé, né-
hány táncmozdulattal feltö-
rölte a vizet, majd távozott.
Az eset főszereplője Bozár

László volt, aki már a Tűzvi-
rág Táncegyüttes tagjaként
kapta meg a behívóját. Kato-
naidejét a Honvéd Táncegyüt-
tesnél töltötte, majd visszatért
Paksra, ám végül úgy döntött,
visszamegy Budapestre. Más-
fél év múltán új hidat ácsol-
tak, amely a két együttes tole-
ráns hozzáállásának, felesége
és gyermekei rendületlen tá-
mogatásának köszönhetően
szilárdnak bizonyult. Mint
mondja, annyira átszőtte az
életét a tánc, a két együttes,
hogy ha egyszer visszavonul,
nehéz lesz ezt mással pótolni.
Bármit hozzon is a jövő, élni
fog benne mindaz, amit a
Tűzvirág Táncegyüttestől ka-
pott, a csodálatos élmények,
barátságok, az önfegyelem és
a küzdeni tudás. 

A JUBILEUMI EST első felvo-
násában Piros-fehér-zöld,
fejezetek a magyar néptánc
hagyományaiból címmel
többek között kalotaszegi,
galgamenti, madocsai, ma-
gyarbődi és bonchidai tánco-
kat adott elő az együttes. A
folytatás, a nomád népek
táncai a Napkelettől napnyu-
gatig címet kapta. Ebben a
felvonásban cigányság tán-
cos-zenés életén keresztül
mutatták be, hogy a népván-
dorlás során hogyan hatottak

egymásra a népek, cserélőd-
tek bizonyos kulturális ele-
mek. A teljesség igénye
nélkül felsorolva török, ci-
gány, indiai, erdélyi, orosz
cigány, és XX. századi ma-
gyar gipsy táncokat vittek
színpadra, amelyek közül
kettőt a neves török koreog-
ráfus Ahmet Demirbag és
munkatársa Serdar Sezer ta-
nított be. A gálaesten Hajdú
János polgármester mondott
köszöntőt, méltatta az együt-
tes áldozatos munkáját. 
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Bármit kérdeztem, egészen
biztos, hogy két mondat után
már a táncról, a Tűzvirág
Táncegyüttesről beszélt. En-
nél jobban semmi nem jelzi
Mádi Magdolna elhivatottsá-
gát. Már tizenévesen tudta,
hogy a táncra teszi fel az éle-
tét, és ennek szellemében, tu-
datosan alakította sorsát.
Meggyőződése, hogy a ma-
gyar tánckultúrát akkor le-
het megőrizni, ha a színház-
ban otthonra talál.   

A művészetek iránti érdeklő-
dése már kisgyermekkorában
megmutatkozott. A belső indít-
tatás talán családi örökség,
ugyanis apja amatőr színjátszó
volt és festett, édesanyja pedig
az irodalmat tartotta nagy
becsben, mondta el Mádi Mag-
dolna érdekességként hozzáté-
ve, hogy családfája tanúsága
szerint a magyar ősnemesi
Bováry család leszármazottja.
Miután Péterfi Attila felfedezte
Magdi tehetségét és elvitte Du-
naújvárosba, már visszavonha-
tatlanul beszippantotta a tánc-
varázs. Azután szerteágazó ta-
nulási folyamat vette kezdetét,
amit röviden úgy lehetne ösz-
szefoglalni, hogy mindenkitől,
akit csak fel lehetett lelni az or-
szágban és neve volt a szakmá-
ban, attól tanulni akart, amit
meg is tett egészen akadémiai
szintig. Tíz évig gyűjtött Bács
megyében néphagyományokat,
az anyagból pedig akadémiai
kiadvány készült, és előadá-
sokra is felkérték. Tanulmá-
nyai során érte az első igazi
nagy pofon, amikor annak elle-
nére, hogy a tanárokat megszé-
gyenítő tudásról adott számot,
mégsem vették fel az elsőként
megcélzott főiskolára. Ez még
a rendszerváltás előtt történt,
azóta is nehezen viseli a társa-
dalmi igazságtalanságot. A
táncolás mellett már igen ko-
rán, húszévesen kezdett taníta-

ni, hiszen egyrészt tisztában
volt az aktív táncosélet véges-
ségével, másrészt tudta, hogy
majdan táncszínházzal akar
foglalkozni. 

A színpadnak azonban hama-
rabb búcsút kellett intenie,
mint gondolta volna. Volt egy
fiatalember, aki nagyon szerel-
mes volt belé és féltette, ezért
mondván, hogy ha úgy adódik,
meg kell tudnia védeni magát,
elvitte egy önvédelmi tanfo-
lyamra. A foglalkozás szeren-
csétlenül végződött, az egyik
dobásnál ugyanis Magdi térde
csúnyán megsérült, levált a
porc. Még egy évig táncolt Bu-
dapesten, a Fővárosi Művelő-
dési Házban, de minden szín-
padra lépés gyötrő fájdalom-
mal járt, így végül be kellett
látnia, hogy ezen az úton nem
mehet tovább. 

Ekkor már Dunaföldváron,
ahol született és nevelkedett,
volt egy táncegyüttese, akikkel
szintén komoly munkát vég-
zett. Akkoriban az együttesek
minősítése arany, ezüst és
bronz, ezeken belül is három-

három fokozatú lehetett. Ara-
nyat már nagyon hosszú ideje
nem adtak ki, amikor Magdiék
az ezüst egyes minősítésre je-
lentkeztek, de végül ezt túl-
szárnyalva arany kettőt kaptak.
A dunaföldvári együttest
egyébként azután sem hagyta
el, hogy elfogadta a Paksról ér-
kezett felkérést, aminek immá-
ron harminc esztendeje. 

Mint mondja, nem vágyik vi-
lághírre, csak arra, hogy dol-
gozzon. Mindig a következő
feladatnak adja magát egészen,
ami egy leírhatatlan lelkiálla-
pot, de ettől gyönyörű az alko-
tás. Hívták Magdit Amszter-
damba először koreográfus-
nak, aztán igazgatóhelyettes-
nek, de nem fogadta el az aján-
latot, mert nem tudja itthagyni
Magyarországot. Gyakran
megy külföldre, de két hét után
már hazavágyik, minden hi-
ányzik neki, ami az otthont je-
lenti. Számára fontos a hűség,
legyen szó a munkájáról, bará-
tokról vagy elvekről, és nagy
becsben tartja a múltat, hiszen
mint mondja, nélküle nincs jö-

vő. Arra tette fel az életét,
hogy megőrizze a magyar nép-
tánckultúrát, ami azonban egy-
re nehezebb feladat. Azt látja,
hogy eláraszthatják vele az
embereket, de attól még nem
lesznek fogékonyak rá. Meg-
győződése, hogy a magyarság
tánc- és néphagyományát csak
akkor őrizhetjük meg, ha be-
épül a színházba. Ez a gondolat
a profi együtteseken túlszár-
nyaló belső lelkesedéssel bíró
Tűzvirág Táncegyüttes munká-
jában is tetten érhető, hiszen
műsoraikban múzeum és szín-
ház egyaránt megjelenik. 

Ahogy beszélgettünk Mag-
dival, hamar feltűnt, ha tánc-
ról kérdezem vagy az együt-
tes munkájáról, akkor teljes
nyíltsággal beszél, de ha a
magánéletéről, akkor sokkal
szűkszavúbb. Nem állhattam
meg, hogy meg ne kérdez-
zem, mi ennek az oka. El-
mondta, hogy nincsenek
olyan szélsőségei, amit titkol-
nia kellene, de nem szereti, ha
mindet tudnak róla az embe-
rek. Most tett egy kis kivételt
és elárulta, hogy nagyon sze-
reti az állatokat és a természe-
tet. Otthonában csodálatos
kertje van, eddigi karácsony-
fái már kisebb erdőt alkotnak.
Gyakorta kertészkedik itt,
ahol a hozzá közel állók szí-
vesen megpihennek. Van egy
magyar vizslája és egy keve-
rék kutyája, utóbbit még kö-
lyök korában egy téli estén ta-
lálták és vitték be hozzá a ba-
rátai, ő pedig örökbe fogadta.
Azt is elárulta, hogy bár nem
egy Hamupipőke típusú nő,
de a személyi higiéniára na-
gyon kényes, például képes
ötpercenként kezet mosni, és
a táskájában mindig van kéz-
fertőtlenítő. Csupán egyvala-
mi hiányzik az életéből: a
gyermek, de nővére tündéri
unokája betölti ezt az űrt.   

Kohl Gyöngyi

A tánc körül forog az élete
Jó napot, mi újság?
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Sport

A Ligakupa-győzelmet követő első bajnoki mér-
kőzésen a fővárosba utazott a Paksi FC, akkor a
Bozsik Stadionban a Budapesti Honvéddal csa-
pott össze Kis Károly együttese. A találkozón 1:0-
ra kikapott a zöld-fehér alakulat, mely a fáradt-
ságnak és a sok sérültnek betudhatóan visszafo-
gott teljesítményt nyújtott. 

– A Honvéd elleni mérkőzésen nem tudtuk azt
nyújtani, amit szerettünk volna, amit előre elter-
veztünk. Nem volt olyan folyamatos a játékunk,
mint a korábbi meccseken, így nagyon kevés
helyzetet tudtunk kidolgozni. A hátralévő idő-
szakban ennél sokkal többre lesz szükség – érté-
kelte a látottakat a paksi tréner. A következő já-
téknapon a listavezető Videoton érkezett a Fehér-
vári útra és 2500 néző előtt Bartha góljával 1:0-ra
győzött a zöld-fehér együttes. 

– Nagy dolognak tartom, hogy legyőztük a me-
zőny legjobb csapatát. A fiúk nagyon szervezet-
ten és fegyelmezetten játszottak. A győzelem
legalább akkora siker, mint a Ligakupa elnyeré-
se – mondta el a sikert követően a vezetőedző. A
26. fordulóban Győrben vendégszerepelt és ját-
szott 1:1-es döntetlent a PFC. Magasföldi József
találata azt jelenti, hogy a gárda továbbra is má-

sodik helyen áll a Monicomp Ligában. Május-
ban az Újpest (7-én 19 órakor) és a Vasas (13-án
17 órakor) érkezik Paksra, míg Siófokon (10-én
18 órakor) és az MTK otthonában (22-én 17.30-
kor) játszik a paksi csapat.                      -faller-

A dobogó második fokán

0, azaz nulla forint támogatást
kapott a Paksi Sportegyesület
Labdarúgó Szakosztálya a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség pá-
lyázatán, melyet az önálló
utánpótlás-nevelő műhelyek-
nek írtak ki. Az MLSZ – a kor-
mány jóvoltából – 1,8 milliárd
forintot osztott szét a futball-
klubok között, melyből 1,3
milliárdot az utánpótlás-akadé-
miát működtető egyesületek
kaptak, a fennmaradó összegre
pedig a PSE-hez hasonló egy-
letek pályázhattak. – A kiírás
szerint az U15 és az U19 kor-
osztályok elmúlt háromévi tel-
jesítményét vették figyelembe,
ezeket pontozták, és így kiala-
kult egy sorrend – mondta el a
pályázattal kapcsolatban Balog
Judit, a zöld-fehér klub ügyve-
zetője. – Jó eséllyel pályáz-
tunk, minden kritériumnak
megfeleltünk, anyagunkat ha-
táridőre leadtuk, mégsem kap-
tunk támogatást, ami nagy je-

lentőségű lenne a költségveté-
sünket tekintve. Az a 16 egye-
sület, mely pozitív elbírálást
kapott, 26 és 38 millió forint
közötti összeget nyert – tette
hozzá a sportvezető. A miértre
pontos, elfogadható választ a
mai napig nem kapott a Paksi
SE, ezért fellebbezésüket leg-
utóbb az MLSZ elnökének,
Csányi Sándornak címezték.
Köztudott, hogy a Ligakupa-
győztes, a Monicomp Ligában
26 fordulót követően jelenleg
második Paksi FC-ben csak
magyar játékos található, köz-
tük számos saját nevelésű fia-
tallal, akik fordulóról fordulóra
bizonyítják: érdemes pénzt ál-
dozni a kisebb műhelyekre is,
kiváltképp a paksira. 

Bordács József, Paks Város
Önkormányzatának Közbiz-
tonsági, Ifjúsági, Sport- és
Esélyegyenlőségi Bizottságá-
nak elnöke bizakodóan nyilat-
kozott. – Felvettem a kapcso-

latot Tóth Ferenccel, a körzet
országgyűlési képviselőjével,
valamint Bánki Erikkel, az
MLSZ elnökségi tagjával, aki-
ket arra kértem, járjanak köz-
ben a pozitív elbírálás érdeké-
ben. Azóta több egyeztetés is
történt, és pár napja biztatóan
nyilatkoztak ez ügyben. Bí-
zom benne, hogy az MLSZ el-
nöksége a jövőben sokkal kö-
rültekintőbben jár el a hasonló
pályázatoknál, és figyelembe
veszi a Pakson folyó munkát
és eredményeket – fogalma-
zott a KISEB vezetője. A pak-
si politikus hozzátette, a leg-
nagyobb problémát abban lát-
ja, hogy az akadémiák és a ki-
sebb utánpótlás-nevelő egye-
sületek közötti támogatás
nagysága eltúlzott, aránytalan.
Az ügy részleteiről természe-
tesen a Paksi Hírnök hasábja-
in folyamatosan olvashatnak
majd.

Faller Gábor

Megérdemelnék a támogatást

A bronzért
játszik 
az ASE
A férfi kosárlabda NB I-ben az
Atomerőmű SE a ZTE 3-1-es
legyőzésével bekerült a leg-
jobb négy közé. A döntőbe ju-
tásért az alapszakaszban má-
sodik helyen végzett Alba-
comppal mérkőzött Horváth
Imre legénysége. A fehérvári-
ak jobb helyezésének köszön-
hetően az első mérkőzésre ide-
genben került sor. Az első fél-
időben jól tartotta magát a
paksi csapat, a vendéglátók
nem tudtak jelentős előnyre
szert tenni, húsz perc után
négy pont volt az Alba előnye.
A mérkőzés a harmadik ne-
gyedben dőlt el, amikor tíz
pont fölé nőtt a két csapat
közti különbség. Albacomp
–Atomerőmű SE 91:78.

A második találkozóra a
Gesztenyés úton került sor. Az
első félidő, akárcsak a máso-
dik, nagyon hasonlított a fehér-
vári összecsapásra, a nagyszü-
netben még csak öt pont volt
Dzunics Braniszlavék előnye.
A harmadik negyedben állva
hagyta a vendégcsapat az ASE-
t, és behozhatatlan előnyt szer-
zett, így a vége sima vereség
lett. Atomerőmű SE – Alba-
comp 66-86.

A harmadik mérkőzés annyi-
ban különbözött az első kettő-
től, hogy már az első félidő vé-
gére tíz pont feletti előnyre tett
szert a fehérvári csapat. A má-
sodik félidőben is könyörtele-
nül kihasználták lehetőségeiket
a hazaiak a sok hibával, pontat-
lanul játszó ASE ellen, és 3-0-
ra nyerve a párharcot bejutottak
a döntőbe. Albacomp–Atom-
erőmű SE: 96–70. 

A bronzérem sorsa az
ASE–Körmend párharc során
dől el. A harmadik helyért két
mérkőzést kell nyernie vala-
melyik csapatnak.

-joko-
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Európa-bajnoki ezüst Törökországból
Az isztambuli olimpiai kvalifikációs
cselgáncs Európa-bajnokságon a +100
kg-os súlycsoportban Bor Barna, az
ASE versenyzője ezüstérmet nyert. A
paksi dzsúdós lett, német, orosz és grúz
ellenfél legyőzése után jutott a döntőbe,
ahol kikapott a négyszeres világbajnok
francia Teddy Rinertől. Barnát a ver-
senyről, és az ezt követő feladatokról
kérdeztük.

– Milyen volt a mezőny?
– Nagyon kemény Eb volt, erős volt a

mezőny, a menők közül egyedül a német
Andreas Tölzer nem volt ott. A franciák is
az első csapatukkal jöttek, és komolyan
vették a versenyt. Nemzetenként két fő in-
dulhatott súlycsoportonként, 14 súlycso-
portban több mint négyszázan léptek tata-
mira, egyszóval komoly verseny volt. 

– Teddy Rinert még nem sikerült meg-
verned. Verhető?

– Azt gondolom, mindenki verhető. Jók az
adottságai, magas, csupa szálkás izom, jó a
fogásfelvétele, magabiztos. Azt már láttam,
hogy rettenetesen sokat dolgozik, ráadásul
otthon is fel tud készülni. Sok jó nehézsúlyú
van Franciaországban, nem kell táborba
utaznia. Egyelőre még nem tudom, hogy mi-
vel lehet megverni, azt ki kell találni.

– Neked van megfelelő edzőpartnered?
– Egy időben Csizmadia Zolival gya-

koroltunk, de Szerbiában és Romániában
is vannak edzőpartnerek. Itthon a fiata-
lok még nincsenek azon a szinten. Ko-
vács Antival küzdünk sokat a felkészülé-
si időszakban, olyankor jön, segít. Jól
oda tud még állni, egy-egy meccsre fel
tudja magát szívni, és abba belead min-
dent. Kellemetlenkedik, van olyan, ha
nem figyelek oda, eldob rutinból. Világ-
klasszis, mindig mondja, mit hogyan csi-

náljak. Amúgy a legjobb felkészülés ma-
ga a verseny.

– Augusztusban világbajnokság, addig
mi a menetrend?

– Most hétvégén Bakuban versenyzünk,
a vb-ig pedig lesz 4-5 világkupa, Grand
Prix és Grand Slam. Ezek komoly megmé-
rettetések, magas pontszámú versenyek.
Nagyon fontos a további szereplés, ver-
senyben kell lenni, nem csak a tekintély
miatt. Fontos, hogy ne zökkenjek ki, és a
sérülés után újra fel tudjam építeni ma-
gam, amit verseny nélkül nem lehet. Azért
júliusban lesz egy kis szabadidő, de akkor
is edzőtáborozunk. 

– Óvatos vagy még a műtött térded miatt?
– Őszintén megvallva, még egy picit ér-

zem, de már nem foglalkoztat. Minden
versenyre lekötjük Laci bácsival, tudok
vele dolgozni. A hirtelen jött időjárás-vál-
tozást, nagyobb terhelést azonban megér-
zi. De verseny közben már nem foglalko-
zom vele, nem gondolok rá.

– Az edzések, versenyek mellett jut idő
másra is?

– Tanulok, angolra járok, kell a nyelv-
vizsga a diplomámhoz. A testnevelő taná-
rit már elvégeztem, az államvizsgám meg-
van, már csak a nyelvvizsga hiányzik.
Szabadidőmben most ezzel foglalkozom.

Még egy év van vissza az olimpiai kva-
lifikációból. Hangyási Lászlót, az ASE
dzsúdó szakosztályának vezetőedzőjét
az isztambuli Eb-ről és a londoni ötka-
rikás játékokon való indulásra is esé-
lyes versenyzőiről kérdeztük: 

– Bor Barna ezüstérmes lett, számított
rá?

– Nem egészen négy hónap telt el azóta,
hogy a sérülés után újra elkezdte az edzé-
seket. A felkészülésből a maximumot
hozta ki. A döntőbe jutásig teljesen elége-
dett voltam vele, két nagyon fontos mér-
kőzést nyert ipponnal a német
Zimmermann és az orosz Volkov ellen.
Tőlük a felkészítő versenyeken kikapott.
Már egy kicsit többet mert vállalni, mint
az előző időszakban, és technikailag is
egyben volt. Egy ilyen komoly sérülés –
keresztszalag-szakadás – után nagyon
fontos, hogy a versenyző tudja, mennyire
kell féltenie a lábát. Az előző versenye-
ken ezt lehetett látni, az Eb-n pedig már
nagyon szépen meg tudta oldani a felada-
tát. Az elmúlt hónapokban, a versenyek

után beiktatott edzőtáborokban erősödött
az önbizalma. Azt már hónapokkal ezelőtt
lehetett látni, hogy maga a műtét rendben
van, szépen futott, és a technikai gyakor-
lásokat is jól megoldotta.

– Bor Barna mellett Csoknyai László
is Londonba való kijutást érő pozíció-
ban van jelenleg. Neki nem sikerült a tö-
rök Eb. Mi az oka?

– Laci folyamatosan jön fel, évről évre
fejlődik. Egyre több kvalifikációs érmet
nyert, idén már a párizsi Grand Slam
versenyen is képes volt éremszerzésre,
ami nagyon komoly eredménynek szá-
mít dzsúdós körökben. Isztambulban ki-
fogott egy hazai pálya előnyét élvező tö-
rököt, akit eddig kétszer már megvert.
Talán a túlzott akarás miatt begörcsölt,
ennek ellenére nagy előnyre tett szert,
de lehetett érezni, hogy ennek birtoká-
ban elbizonytalanodott. Sajnos, a török
ezt megérezte, behozta az előnyt, és hiá-
ba támadott Laci. A hazai versenyzőt
kétszer meg kellett volna inteni, de ez
nem történt meg, így Laci kikapott. A
következő fordulóban az olimpiai baj-

nok német Bischoffal találkozott volna,
vele még nem mérkőzött, arra a meccsre
kíváncsi lettem volna. 

– Hogyan tovább?
– Londonban a férfiak között minden

súlycsoportban 22 (országonként egy)
versenyző indulhat. Mindkét versenyzőnk
bent van a 22-ben, ezt a pozíciót meg kell
őrizni, gyűjtögetni kell minden pontot, hi-
szen ez 100 százalékban számít! A sorso-
lás ranglista alapján történik, így akik mi-
nél előkelőbb helyen vannak, azok nem
kerülnek össze rögtön a verseny elején.
Például, ha Barna az első hatban lesz, ak-
kor az olimpián nagy valószínűséggel
leghamarabb csak az elődöntőben futhat
össze a francia Rinerrel. Most a hétvégén
nagy menetelés indul: Baku, Moszkva,
Bukarest, Brazíliában Rio de Janeiro és
Sao Paulo, Hamburg, edzőtábor és a pári-
zsi világbajnokság augusztus 23-27-ig.
Azt még nem tudom, hogyan alakulnak a
továbbiak, lesz még nyolc verseny az év
végéig, de a tokiói Grand Slam sorsa az
ismert okok miatt bizonytalan.

Kovács József
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Mindössze három pontot szer-
zett ősszel a megyei első osz-
tályban szereplő Dunakömlőd
SE labdarúgócsapata, azonban a
gárda tavasszal megtáltosodott,
így a korábbi sereghajtó jelen-
leg 21 egységgel a középme-
zőnyben foglal helyet. A piros-
fehér egyletnél télen vezetőség-
csere történt – erről korábban
beszámoltunk – és a vezetőedző

személye is változott. Kollarics
Zsolt ült a DSE kispadjára, aki
tíz új játékossal és 19 fős keret-
tel vágott neki a tavaszi fordu-
lóknak. 

– Lipták János korábbi elnök
keresett meg a holtszezonban,
hogy vállaljam el a felnőttcsapat
szakmai irányítását, így a csapat
újjászervezése már korábban
megkezdődhetett. A frissen iga-

zoltak mindegyike volt már fut-
ballistám, így az ismerkedési fo-
lyamatot gyakorlatilag átugor-
hattuk. A legnehezebb feladat a
játékosok összecsiszolása és a
megfelelő játékrendszer megta-
lálása volt – fogalmazott a tré-
ner. Kollarics Zsolt hozzátette, a
labdarúgók mindegyike a klub-
nak és saját magának is bizonyí-
tani akar, így a cserepadról is
bátran válogathat. Az elsődleges
cél ebben a félévben a kieső
helyről való elmozdulás volt.
Ezt el is érték, jelenleg 10. he-
lyen áll az együttes. – Szerződé-
sem 2011. június 30-ig szól, ha
továbbra is biztosított lesz az
anyagi háttér, szívesen marad-
nék a csapatnál. Az egyletet
együtt tartva, 3-4 új játékossal
kiegészülve ütőképes gárda le-
het a következő szezonban a
DSE – fűzte hozzá a vezetőedző.
A megyei első osztály tavaszi
küzdelemsorozatából még két
fordulót rendeznek. röné
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Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Pupp Réka
sikere
Teplicében
A csehországi Teplicében ran-
gos nemzetközi cselgáncsverse-
nyen Pupp Réka a 44 kg-os súly-
csoportban 5. helyen végzett.
Először egy német, egy lengyel,
majd egy azeri versenyzőt győ-
zött le, a döntőbe jutásért vívott
összecsapáson a későbbi győztes
angol versenyzőtől vereséget
szenvedett, a 3. helyért pedig
nagy csatában kapott ki belga el-
lenfelétől. A verseny után Réka
háromnapos edzőtáborban vett
részt négy paksi társával, ahol
nemzetközi ellenfelekkel szem-
ben fejleszthette tudását.      joko

Paks Város Önkormányzata és a Paksi Sár-
gödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete
negyedik alkalommal rendezi meg az Orszá-
gos Sillerfesztivált.

Az elmúlt évek hagyományait követve a fesztivál
első napján megrendezésre kerül a sillerborok
versenye, ahol szakmai értékelés dönti el a ne-
vezett borok minőségét. 2011-ben első alka-
lommal szervezünk sillerkonferenciát is, ahol –
terveink szerint – meghatározásra kerül a sil-
lerbor készítésének szakmai definíciója. A konfe-
rencia lehetőséget ad arra, hogy neves magyar
borászok bemutathassák a sillerbor készítésének
eljárásait, a magyarországi tájegységek sajátos-
ságait. A fórumon az előadók bemutatják sil-
lerboraikat.

A szakmai zsűri tagjai elismert borbírók, akik
szakértelmükkel biztosítják a rendezvény
színvonalas lebonyolítását, a beérkezett bor-
minták értékelését.

A rendezvény időpontja: 2011. június 3-4.
Helyszín: Paks, Sárgödör tér
Szakmai bírálat időpontja: 2011. június 3.
10:00-12:00
A borversenyre három palack sillerborral le-
het nevezni. Nevezési szándékát a 20/91-08
601-es telefonszámon Polgár Zoltánnak je-
lezze, legkésőbb 2011. május 16-ig.
A vidéki borok begyűjtését Polgár Zoltán
végzi előzetes egyeztetés alapján, 2011. má-
jus 23-28. között.
Paksi borok átvétele: 2011.május 23-28.
– délelőtt: 8:30–11:30-ig, Hősök tere,
Kanczler Istvánné,
– délután: 17:00–19:00-ig, Sárgödör tér,
Polgár Pince.

Kérem Önt és a környezetében élő borászo-
kat, amennyiben lehetőségük van rá, csatla-
kozzanak a magyarországi borászokhoz, ne-
vezzék be sillerboraikat és vegyenek részt a
kétnapos rendezvényen, az I. Sillerkonferen-
cián is, melyre tisztelettel meghívjuk.

A kétnapos esemény első napján zajlik a sil-
lerborok szakmai bírálata, majd délután a
sillerkonferencia.

Időpontja: 2011. június 3. 14:00 óra
Helyszín: Paks, Duna Hotel
Részvételi díj: 5000 Ft

13:00–14:00 Regisztráció
14:00–14:10 Megnyitó – Hajdú János, Paks
város polgármestere, Polgár Zoltán a Sárgö-
dör téri Présháztulajdonosok alelnöke
14:10–15:00 A sillerbor definíciója – elő-
adó: dr. Kállay Miklós, BCE Borászati Tan-
szék
15:00–15:15 Szünet
15:15–17:00 a sillerborkészítés módjai. Fó-
rum a borászok részvételével.
Moderátor: Módos Ernő
Borászok:
– Tomolik János, Tolnai Borvidék
– Gál Lajos, Egri Borvidék
– Halmai Csaba, Szekszárdi Borvidék
– Jekli Béla, Villányi Borvidék
17:30–18:30 Vacsora
19:00–22:00 Sillerborok kóstolója – vezeti:
dr. Janky Ferenc egyetemi professzor
Konferenciáról bővebb felvilágosítást ad: Czink
Dóra 20/524-4595, czinkdora@paks.hu

A második napon a már megszokott sillerbo-
rokhoz illő ételek főzőversenyére lehet nevez-
ni, emellett a gyerekek szórakoztatásáról is
gondoskodunk. A programok délután is foly-
tatódnak a kis téren és a nagy téren egy-
aránt, nyitott pincék, mini borakadémia, sok
érdekesség várja az érdeklődőket. A rendez-
vény sztárvendége este 19 órakor a Muzsikás
együttes lesz.

Kieső helyről a középmezőnybe
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Idén is több helyszínen, szá-
mos táborral várja az iskoláso-
kat a Paksi Közművelődési
Nonprofit Kft.

A napközi jellegű Szünidő
tábor kirándulásokkal, stran-
dolással, játékos vetélkedők-
kel és kézműves foglalkozás-
sal várja a 8–12 éves gyere-
keket.

Az Erdei manók nyári táborát
idén is Cseresznyésben rende-
zik meg. A 6–12 éves gyereke-
ket  játékokkal, vetélkedőkkel,
kézműves foglalkozásokkal,
strandolással, kirándulásokkal
invitálják a cseresznyési mese-
erdőbe.

Szintén az erdei iskola ad ott-
hont a Cseri-muri nyári tábor-
nak. A 12–18 éveseket érdeklő-
dési körüknek megfelelő csopor-
tokra osztva bulikkal és kirándu-
lással várja Cseresznyés. Az
egyes csoportok elnevezése min-
dent elárul: MindentTúlélők,
FantáziaMágusok, MédiaCápák,
KreAktivisták.

A Dunakömlődi Faluházban
napközi jellegű rajz- és sza-
badidőtábort szerveznek 8–13
éves gyerekeknek. A rajzolási
és festési technikák elsajátítá-
sa mellett buszos kirándulás-

sal, kézműves foglalkozással
és strandolással várják az ér-
deklődőket.

A Komplex művészeti tá-
bornak a sóstói gyermektá-
bor ad otthont, ide olyan
10–16 év közötti gyerekeket
várnak, akik érdeklődnek a
színjátszás, a modern tánc,
valamint a különböző ábrá-
zolási technikák iránt. A
képzést a paksi Pro Artis mű-
vészeti iskola tanárai bizto-
sítják. A vidám hangulatú tá-
borban a foglalkozások mel-
lett lehetőség lesz strando-
lásra és különböző szabad-
idős programokra is.

A táborok időpontjairól, díja-
iról és a pontos feltételekről a
művelődési központban, az If-
júsági Irodában lehet érdeklőd-
ni, illetve a Dunakömlődi Fa-
luházban. Ugyanitt fogadják a
jelentkezéseket is. 

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623; 

06-20-949-2467
E-mail: 

paksi-hirdeto@externet.hu
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Május 11. (szerda) 19 óra
FÉKTELEN HARAG

am. misztikus akciófilm

Május 15. (vasárnap) 19 óra
ELHAJLÁSI ENGEDÉLY

amerikai vígjáték

Május 18. (szerda) 19 óra
A SAS

feliratos amerikai kalandfilm

Május 20. (péntek) 19 óra
HONNAN TUDOD?

feliratos am. rom. vígjáték

Május 22. (vasárnap) 19 óra
CSÚCSHATÁS

feliratos amerikai thriller

Moziműsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

A paksi S.U.C.K. – a Humor-
percek országos verseny győz-
tes csapata – május 14-én
(szombaton) 18 órai kezdettel a
paksi VMK-ban mutatja be leg-
újabb estjét Apák holdja cím-
mel. Jelenetek, videók, dalok,
monológok, vendégszereplők
egész sora, a titokzatos Ede első
fellépése, sőt, Maksa Zoltán ki-
fejezetten a társulat számára írt
abszurd bohózata vár minden-
kire kiadós nevetés társaságá-
ban. A belépő 500 Ft.

Apák holdja

A tíz állomásból álló Zöldalma
programsorozat új elemmel
bővült. Az Együtt a parlagfű
ellen Alapítvány vezetése Far-
kas Sándor botanikus segítsé-
gével az Ürgemező természeti
értékeivel ismertette meg a
részt vevő általános iskolák
csapatait. – Összeállítottam a
felkészülési anyagot és a fotó-
mellékletet, valamint a közös
terepbejáráson új ismeretekkel
gazdagodhattak a diákok, mi-
közben végigmentünk a hét
számozott állomásból álló tan-

ösvényen  – mondta el Farkas
Sándor botanikus. Az áprilisi
bejárást számadás követteaz
alapítvány székházában. A
csapatok 15 kérdésből összeál-
lított feladatsort kaptak, ami-
nek megoldásra 45 perc állt
rendelkezésre. Az alsósoknál a
Bezerédj, a felső tagozatosok-
nál a Deák Ferenc Általános
Iskola csapata győzött. A prog-
ramsorozat utolsó állomásán a
főszervező elégedetten tekin-
tett vissza az elmúlt tanévre. 
– Idén is minden programunkat

nagyon szerették a gyerekek.
A futballt inkább a fiúk, a kéz-
műves foglalkozásokat inkább
a lányok kedvelték. Az ürge-
mezei tanösvény bejárását pe-
dig mindenki élvezte – fogal-
mazott Horváthné Szeip Ildi-
kó, az alapítvány titkára. A
Zöldalma és a párhuzamosan
zajló Zöld Tódor programok
ünnepélyes díjkiosztóját és zá-
róműsorát május 26-án rende-
zik a művelődési központ szín-
háztermében.      

Faller Gábor

A tanösvényen látottakról
adtak számot

Any(j)a lánya címmel Vörösné
Lehr Borbála és Vörös Viktória
kézimunka-kiállítása nyílik
meg  a művelődési központ
könyvtárának galériáján május
9-én 19 órakor.

Zirczi Judit Mozgópont címmel
rendez kiállítást a Dunakömlődi
Faluházban. Megnyitó május
16-án 18 órakor.

Az én kedvenc versem és a
Versillusztrációk Ratkó Jó-
zsef, Pilinszky János és Buda
Ferenc verseire című rajzpá-
lyázat legjobb munkáiból nyí-
lik kiállítás május 19-én 17
órakor a művelődési ház kis-
kiállítójában.

Kiállítás A művelődési központ
nyári táborai 
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TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

6 hónapra évi 6% betéti kamatot (EBKM: 6%) 

Euro megtakarításaira 
3 hónapra évi 2,75% betéti kamatot (EBKM: 2,75%)

vállalkozói forint betéteire 
2 hónapra évi 5,25% kamatot (EBKM: 5,25%)

kínálunk egyszeri lekötésű számlabetétekre összeghatártól
függetlenül, meglévő Ügyfeleinknek is.

Szekszárd, Garay tér 14-16.74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Paks, Villany u. 4. 75/511-240

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

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termék-

szabályzatok tartalmazzák.

GASTROENTEROLÓGIAI RENDELÉS
dr. Király Ágnes Ph. D., Med. Habil.

Hasmenés, véres székletürítés, hasfájás, nyelészavarok,
székrekedés, refluxbetegség, hasnyálmirigy-betegségek,

emésztési zavarok, puffadás kivizsgálása, kezelése.

Proktológiai betegségek: aranyeresség, fissura,
végbélviszketés, inkontinencia, végbélfájdalom kivizsgálása

KAPSZULA-ENDOSZKÓPIA, NYELŐCSŐ-, GYOMOR-,
VASTAGBÉLTÜKRÖZÉS BÓDÍTÁSBAN.

ULTRAHANG, NYELŐCSŐ IMPEDANCIA, PH-VIZSGÁLAT,
HELICOBAKTER-KIMUTATÁS, KILÉGZÉSI TESZTEK, 
NYOMÁSMÉRÉSEK, LABOR-, IMMUNSEROLÓGIA,

GENETIKAI VIZSGÁLATOK

ELLÁTÁS 72 ÓRÁN BELÜL

Bejelentkezés: +36 30 443 5259

www.doctorismedici.hu

Pécs, Damjanich J. u .26

V I L L A
D O C T O R I S

M E D I C I
Magánrendelő és diagnosztikai komplexum

Ulbert Építőipari Kft.
vállalja:

– új házak építése,
– családi házak, lakások felújítása,
– panel- és téglaépületek homlokzati szigetelése,
– támfalak és udvarok térkövezése
teljes generál kivitelezését. 

Ulbert Kft.  Paks, Gárdonyi G. u. 7
Telephely: Paks, Villany u. 18

Mobil: 06-20/583-0436

ELADÓ INGATLANOK
– Pakson, a Gesztenyés utcában első emeleti, 
2 szobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 8,9 M Ft.

– Pakson, a Szedres utcában 2 szobás, földszinti
lakás eladó. 8,8 M Ft.

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

– Pakson, a Kossuth L. utcában 1 szobás összkomfor-
tos lakás kerttel, tárolóval eladó. Irányár: 7,8 M Ft.

– Pakson, a Fenyves utcai üzletsoron 25 m2-es üz-
lethelyiség kiadó.

– Pakson a városközpontban a Váci M. utcában
felújított téglaépületben, 2 és fél szobás, erkélyes,
62 m2-es, első emeleti lakás eladó. Irányár: 14,1
M Ft.

– Pakson, az Óváros központjában a Duna mellett
tetőtér-beépítéses, panorámás, 4 szoba összkom-
fortos családi ház nagy terasszal, szép kerttel el-
adó. Irányár: 28 M Ft.

Ingatlanok értékbecslése, 
eladás, vétel, hirdetés
Részletes felvilágosítás: 

Fonyó Ingatlan és Média Iroda
Tel: 06-30/557-3645 

E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

MUNKAVÁLLALÁSRA
is alkalmas, háromnyelvű

OKLEVELET adó
MASSZŐRTANFOLYAM

indul 
Szekszárdon június 4-én,

Pakson június 3-án,
Bonyhádon június 7-én.
Ára (részletfizetéssel):

45.000 Ft 

Érdeklődni:06-30/30-21-487

Nyilv.szám: 0111-2011

Angol
nyelvvizsga-felkészítés,
gazdasági és műszaki

szaknyelv is

Játékos spanyol, 
francia, olasz nyelvórák

gyerekeknek 
a nyári szünetben is.

30/911 58 45  
20/25 13 339

KIADÓ 
INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklődni: 

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

Napi hírek
Paksról
a város
hírblogján:

www.paksihirnok.hu


