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Komoly beruházásokról 
számoltak be a nagyadózóknak
A közelmúltban befejezett, 
jelenleg zajló és küszöbön 
álló fejlesztésekről, beruhá-
zásokról adott tájékoztatást a 
városvezetés a legjelentősebb 
adófizetőknek. A hagyomá-
nyos fogadást a Prelátusban 
tartották nemrégiben. Hajdú 
János polgármester azt mond-
ta, hogy azokat, akik Pakson 
fektetnek be, foglalkoztatnak 
munkaerőt és az adójukat is ott 
fizetik, megilleti, hogy tájékoz-
tatást kapjanak arról, miként 
sáfárkodik a város a befizetett 
pénzzel. Hozzátette, ahogyan 
eddig is, van miről beszámol-
ni, hiszen mind tavaly, mind 
idén komoly beruházások 
jellemezték a várost, sőt még 
2015-re is lesznek áthúzódó 
fejlesztések. A város költségve-

tésének 60%-át teszi ki a vállal-
kozások, gazdasági szervezetek 
által fizetett adó. Ez meghaladja 
az 5,5 milliárd forintot. A nagy-
adózói fogadásra azon társas 
vállalkozások képviselői kap-
nak meghívást, amelyeknek a 
helyi adója meghaladja a 3 mil-
lió forintot, illetve néhányan a 
jelentős mértékű befizetéssel 
bíró egyéni vállalkozók közül. 
Az önkormányzat lehetőséget 
biztosít arra, hogy az adó egy 
részéről a vállalkozások ren-
delkezzenek. Ezzel az összeggel 
többnyire civilszervezeteket 
támogatnak, mondta Hajdú Já-
nos. Az atomerőmű esetében ez 
a tétel negyvenmillió forint. Ez-
zel három éven át a Paksi Digi-
tális Archívum létrejöttét segíti, 
tette hozzá.

Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt.-t  Szinger Csaba gazdasági 
igazgató képviselte. Azt mondta, 
az atomerőmű a város pénztárá-
ban befizetett 3,8  milliárd forint 
adójával minden bizonnyal a 
térség egyik legjelentősebb adó-
fizetője, s mint ilyen, hatással 
van a városra. Ez a hatás köl-
csönös, a kapcsolat, az együtt-
működés jó, fejtette ki. Lapunk 
kérdésére azt is elmondta, hogy 
véleménye és a Paksra látogatók 
visszajelzése alapján Paks az or-
szág egyik legjobban kiépített, 
legszebb kisvárosa. – Mi meg-
teszünk mindent, hogy a dol-
gozóink itt jól érezzék magukat 
és a helyi fejlesztésekben részt 
tudjunk venni – fogalmazott 
hozzáfűzve, hogy az adón felül 
kulturális, szociális területen, ki-
emelten a sport terén is jelentős 
szerepet vállal az atomerőmű, 
ennek eredményeként nagyon 
pozitívan hat a város életére. 
Terveikről szólva a gazdasá-
gi igazgató azt mondta, hogy 
a 2014-es év nehezebb lesz az 
előzőnél az energiapiaci helyzet, 
azaz az energiaárak csökkenése 
miatt, ezért sokkal szigorúbb 
lesz a gazdálkodás. A termelés 
tekintetében várhatóan „erős 
közepes” év lesz az idei, hiszen 
számos, az élettartam növelésé-
vel kapcsolatos feladatot fognak 
elvégezni.                    Vida Tünde

Trianon-
szobrot 
avatnak
Június 4-ére elkészül városunk 
legújabb köztéri alkotása, me-
lyet a nemzeti összetartozás 
napján avatnak fel ünnepélye-
sen. Az emlékezőhely Gaál Ta-
más szobrászművész alkotása 
lesz a Duna-parti korzón. 

A Fidesz helyi szervezetének 
kezdeményezésére döntött úgy 
az önkormányzat, hogy emlék-
művet állíttat a nemzeti össze-
tartozás napja alkalmából. Egy, 
a városban már több alkotással 
jelen lévő szobrászművészt bíz-
tak meg a koncepció kidolgozá-
sával. Gaál Tamás készítette az 
1956-os emlékművet és Deák 
Ferenc szobrát is a Városháza 
előtti téren. A tervek elkészül-
tek, véleményezésére és a hely-
szín kiválasztására a Képző- és 
Iparművészeti Lektorátust kérte 
fel a város. A szakértők a leg-
megfelelőbb helyszínnek a Du-
na-parti sétányt ítélték, ahol a 
szobor illeszkedik a gesztenye-
fák harmóniájába. – Tájba illő 
és akár használati tárgyként is 
felfogható emlékművet készítte-
tünk, egy méretarányos asztalt, 
melyről egy drapéria lóg le egy 
kör alakú talapzatra. Nagyon tá-
voli asszociációkat is megenged 
ez az alkotás, hiszen a kör alakú 
talapzat üzenhet arról, hogy ez 
a teljesség volt a nagy Magyar-
ország, ezt szabdalták szét az 
1920. június 4-i párizsi békedik-
tátummal, a lepel lehet akár az 
I. világháború után újragondolt 
Európa összegyűrt térképe, az 
asztal köré pedig jó leülni, az 
összetartozást jelképezheti akár 
egy tárgyalásnál, akár a család-
ban – mondta el Tell Edit, Paks 
alpolgármestere. A márvány 
emlékmű talapzatát már elké-
szíttette a DC Dunakom Plusz 
Kft. Az emlékezőhely megvaló-
sítására hétmillió forintot fordít 
a város, amit a nemzeti összetar-
tozás napján, június 4-én avat-
nak fel ünnepélyesen. 

Dallos Szilvia
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Több mint harminc 
pályázatot támogattak

Új laborautomata 
beszerzéséről állapodtak meg

A közvilágítást 
is fejlesztik

Elbírálta a város közbiztonsági, 
ifjúsági, sport- és esélyegyenlő-
ségi bizottsága az idei felhívás-
ra beérkezett pályázatokat. A 
grémium a rendelkezésre álló 
teljes keretet felhasználta, közel 
harminc pályázati programot 
támogat. Idén is öt területen 
– egyebek mellett egyéni spor-
tolók felkészülésére, illetve az 
ifjúság biztonságos szórakozá-
sát szolgáló programok meg-
valósításának támogatására – 
lehetett pályázatot benyújtani 
a bizottsághoz. Az elnyerhető 

összeg nem volt meghatározva, 
annak mértékéről az egyes pá-
lyázatok esetében a grémium 
döntött. A lehetőség népsze-
rű, az idei felhívásra közel öt-
ven pályázat érkezett, közülük 
több mint harmincat támo-
gattak – tájékoztatott Bordács 
József, a bizottság elnöke. A 
szakbizottság a rendelkezésére 
álló ötmillió forintos keretet 
teljes egészében felhasználta. 
A nyertes pályázókkal az ön-
kormányzat támogatási szer-
ződést köt, az érintetteknek el-

számolási kötelezettségük van.  
Az idei támogatottak között 
tizennégy egyéni sportoló van, 
illetve mások mellett a Paksi 
Elevenek Twirling Egyesület, a 
Csillag Show-Tánc Egyesület, 
a Csámpai Lovas Klub Egyesü-
let, az egyre több fiatalt vonzó 
Paksi Kézilabda Klub, az egyre 
népszerűbb Paksi Autó- és Mo-
torsport Egyesület és a Vackor 
Egyesület programjait segíti a 
képviselő-testület szakbizottsá-
ga. A pályázókat írásban értesí-
tik a döntésről.     Dallos Szilvia

A rendelőintézet gépparkját 
bővítő kémiai laborautomata 
beszerzéséről írt alá szerződést 
a város nevében Hajdú János 
polgármester. A nagy teljesít-
ményű, korszerű és gazdaságos 
berendezés megvásárlását a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány támogatta, a labor-
automata szállítója a Beckman 
Coulter Magyarország Kft. lesz. 
Gerei Zoltán Balázs, a cég ügy-

vezető igazgatója elmondta: egy 
teljesen automatizált, nagy se-
bességű, nyitott rendszerű be-
rendezéssel gazdagodik a város.
Hajdú János a szerződéskötés 
kapcsán kiemelte, hogy bár 
nem nagyberuházásról van szó, 
a fejlesztés mégis igen jelentős 
lépés. A paksi rendelőintézet 
laboratóriumának géppark-
ját bővítő új készülékkel az 
intézmény képes lesz ellátni 

a gyógyfürdő működésével 
megnövekedő betegforgalmat, 
ugyanakkor a beszerzés része 
az atomerőmű bővítésére való 
felkészülésnek is. A kémiai la-
borautomata közel 25 millió 
forintba kerül, ehhez az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. által ala-
pított Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítvány 15 millió 
forint támogatást nyújt az ön-
kormányzatnak.   Kohl Gyöngyi 

Ebben az esztendőben is jár-
dajavításra és a közvilágítás 
fejlesztésére, valamint kultu-
rális programok megvalósí-
tására fordítja éves keretét a 
dunakömlődi településrészi 
önkormányzat. A város éves 
költségvetéséből rendelkezé-
sükre álló keret 12 millió fo-
rint, számolt be Spiesz József, 
a részönkormányzat vezetője. 

Borverseny, sportnap, falunap, 
szüreti nap és adventi esték – a 
hagyományos öt dunakömlődi 
programot minden eszten-
dőben megrendezik, a forrást 
éves keretéből a településrészi 
önkormányzat biztosítja. A bi-
zottság erre a célra 2014-ben 
2,4 millió forintot különített el. 
A programok megvalósítása 
mellett felújításokra is biz-
tosítanak forrást. Négy évvel 
ezelőtt fő irányként a lakosság 
komfortérzetét növelő fejlesz-
tések megvalósítását határoz-
ták el. Ennek jegyében a tavalyi 
évhez hasonlóan járdafelújítá-
sokat végeznek a településen, 
illetve a közvilágítást fejlesztik. 
A tervek szerint lámpatesteket 
helyeznek ki a Bartók, a Rad-
nóti, a Béke és a Hegy utcában. 
Járdajavítási munkákat a Sza-
badság utcában, a Béke utca 
jobb oldalán, valamint a Béke 
utca és a Vájertál-patak köz-
ti járdaszakaszon végeznek, 
illetve az óvodával szembeni 
buszmegálló akadálymentesí-
tése is a célok között szerepel. 
Minderre 8,6 millió forintot 
fordítanak. A rendezvények-
re és fejlesztésekre fordítandó 
összeg mellett egymillió forin-
tot tartalékként különítettek el.                 

-gyöngy-

Eladó telek
Dunaszentgyörgyön
Irányár: 3 millió Ft.
Tel.: 20/973-1444
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A Széchenyi Kártyáról 
tájékozódtak

Kérdőíveket 
értékeltekLomtalanítás: a polgárok 

nagy része elfogadta 
az új rendszert

A Széchenyi Kártya-program 
újdonságairól, az adótörvények 
2014-es változásairól és a mun-
kaügyi ellenőrzések irányelve-
iről is tájékozódhattak a Paksi 
Iparos és Vállalkozói Kör tag-
jai legutóbbi összejövetelükön. 
2002 óta működik vállalkozások 
számára a Széchenyi Kártya-
program, melynek újdonságai-
ról dr. Fajszi Lajos, a Vállalkozók 
Országos Szövetsége (VOSZ) 
Tolna megyei szervezetének el-
nöke tájékoztatta az iparoskör 
tagjait. A Széchenyi Kártya 500 
ezer forintos limittel indult, ma 
már ezzel a lehetőséggel, a kü-

lönböző konstrukciók kombi-
nálásával akár 100 millió forint 
is igényelhető vállalkozásfejlesz-
tésre. – A legújabb, a VOSZ-on 
keresztül elérhető beruházási 
hitel egy csodával felérő lehe-
tőség a vállalkozások számára, 
hiszen a kamata 2,1% – hívta fel 
a figyelmet dr. Fajszi Lajos, hoz-
zátéve, hogy a Széchenyi Kártya 
megbízhatóságát és kedveltségét 
jelzi, hogy április 12-én adták 
át a kétszázezredik kártyát és a 
kihelyezett hitelösszeg az 1300 
milliárd forintot is meghaladja. 
Most, az atomerőmű tervezett 
kapacitásnövelése előtt különö-

sen fontos, hogy a helyi vállal-
kozók értesüljenek minden cég-
fejlesztési lehetőségről – ezt már 
az iparosok elnöke hangsúlyozta 
köszöntőjében. Ulbert Sándor-
tól megtudtuk, a civilszerve-
zet szeretne mindent megten-
ni annak érdekében, hogy az 
erőműbővítéshez kapcsolódó 
munkákban minél több helyi 
vállalkozó vehessen részt. A be-
ruházásra való felkészülés jegyé-
ben szerveződött a kör követke-
ző programja is: május 5-én, az 
Energetikai Szakközépiskolába 
látogatott a tagság, céljuk a tájé-
kozódás volt.                          -dsz-

A paksi középiskolásokkal készí-
tett kérdőíves felmérés eredmé-
nyeit összegezte Paks Város Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fóruma 
(KEF). A kérdések közt testi és 
lelki egészséggel, illetve családi- 
baráti viszonyokkal kapcsolatos 
témakörök voltak. – A válaszok 
alapján a fiatalok jól érzik ma-
gukat a városban, igen sok baráti 
kapcsolattal rendelkeznek, ám 
szükségét érzik további szórako-
zó- és közösségi helyek létesíté-
sének Pakson – foglalta össze a 
felmérés eredményét Cselenkó 
Erika koordinátor. A komplex 
kérdőívből az is kiderült, hogy a 
gyerekek egyre fiatalabb korban 
próbálják ki a legális és illegális 
tudatmódosítókat. Heisler Judit, 
a Paksi Rendőrkapitányság bűn-
megelőzési előadója rendszere-
sen járja a város oktatási intéz-
ményeit, hogy előadásaiban ezek 
negatív hatásaira felhívja a diá-
kok figyelmét. – Az internet ter-
jedésével rengeteg új információt 
szereznek a közép- és általános 
iskolások a drogokról. A KEF 
és a védőnői szolgálat évek óta 
közösen szervez AIDS-napi ren-
dezvényt, így ezen a téren is tájé-
kozottabbak a tanulók – mondta 
el Heisler Judit. A KEF május 11-
én középiskolásoknak szervez 
előadást a Csengey központban. 
Az eseményen a kovácsszénájai 
drogrehabilitációs központ szín-
házterápiás műsorával ismerked-
hetnek meg a diákok.                 efgé

Bár akadtak problémák az ille-
gális lerakásokkal, sikeres volt 
az új rendszerben zajló lomta-
lanítás. A központba szállított 
szemétmennyiség a tavalyihoz 
képest csökkent, a polgárok 
nagy része elfogadta a lomok 
szelektált gyűjtését.

Új rendszerben zajlott az idei 
lomtalanítás, csak a szelektáltan 
kihelyezett lomot szállította el a 
közterületről a Paksi Hulladék-
gazdálkodási Kft. Bár a tapasz-
talatok vegyesek, az akciót sike-
resnek értékelte a szolgáltató cég 
vezetője. Eleinte sokan furcsállot-

ták, hogy a háztartási lomot csak 
különválogatva szabad az ingatla-
nok elé kihelyezni, de elfogadták, 
hogy ez a jövő, így sokkal több 
lom kerülhetett újrahasznosítás-
ra és tisztább is volt a hulladék, 
tudtuk meg dr. Sárosi Józseftől 
(képünkön). A Paksi Hulladék-
gazdálkodási Kft. ügyvezető igaz-
gatója arról tájékoztatott, hogy a 
tavalyi hulladékmennyiségnek 
körülbelül a fele érkezett a lomta-
lanítás ideje alatt a telepre. Mivel 
januártól a lerakási illeték a dup-
lájára nőtt, így mondhatni null-
szaldósnak értékelhető az akció. 
Akadtak olyan polgárok is, akik 
nem tettek eleget a szolgáltató 
és az önkormányzat kérésének, 
és a lomok közé helyezték ki a 
kommunális és veszélyes hulla-
dékukat is, illegális szemétlera-
kót kialakítva például Pakson, a 
Pál és a Györkönyi utca keresz-
teződésében, valamint a Hősök 
terén. Az önkormányzatra mint 
a közterület tulajdonosára hárult 

a rendrakás feladata. Az illegális 
szemétlerakások felszámolása – 
tekintet nélkül a költségekre – a 
járvány- és rágcsálóveszély miatt 
sürgető feladat volt. A szemétku-
pacok felszámolásában a közte-
rület-felügyelők segítették a DC 
Dunakom Plusz Kft. munkáját, 
összesen nyolc helyszínen kellett 
takarítaniuk. A bírság kiszabá-
sától – hiszen sokhelyütt a la-
kosság aktív közreműködésének 
köszönhetően kideríthető volt a 
szemetelők személye – egyelőre 
eltekintettek a közterület-felügye-
lők, de ez a jövőre már nem így 
lesz, tájékoztatott vezetőjük, Cseh 
Tamás. 
Az illegális szemétlerakásokat 
továbbra is ellenőrzik, szeren-
csére ilyen csak néhány helyen 
fordult elő eddig, jellemzően 
a külterületen. Kérik, hogy a 
háztartási kukákba nem he-
lyezhető hulladékát a jövőben 
is mindenki szállítsa ki hulla-
dékudvarba.                         -dallos-

MASSZŐRKÉPZÉS 
(svéd masszázs) indul 

május 9 től 

PAKSON, 
SZEKSZÁRDON, BONYHÁDON.

MUNKAVÁLLALÁSRA 
alkalmas itthon és az uniós 

országokban is.
ÁRA: 45.000 Ft 

(részletfizetéssel 
kedvezménnyel)

Érdeklődni: 30/30-21-487
Nyilv. szám: 00777-2012)
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Megélénkül az élet a DunánFórumra  
hívták a  
pedagógusokat Közgyűlést tartottak, majd sze-

metet szedtek az Árvíz utcai csó-
nakház körüli partszakaszon a 
Legyen a Duna Közös Ügyünk 
(LaDIK) Egyesület tagjai. Kör-
nyezetvédelmi akciójuk rendsze-
res, évente több alkalommal is 
takarítanak a Duna-parton. Az 
egyesület ősszel ünnepli megala-
kulásának ötödik évfordulóját, 
ma már 78 taggal működik. Áp-
rilisi közgyűlésükön a tavalyi év 
értékelése mellett az idei prog-
ramtervezetről döntöttek. Mint 
azt elnöküktől, Koloh Tamástól 
megtudtuk, továbbra is kiemelt 
céljuk egy csónakkikötő meg-
építése, a tervek elkészültek, az 
engedélyeztetés van folyamatban. 
Aktív helyi civilszervezetként 
a városi nagyrendezvények le-
bonyolításában is segédkeznek, 
ha szükséges, most is készülnek 
a szezonnyitó rendezvényre, 

melyhez versenyzési és frissítő-
pontként csatlakoznak és persze 
halászlevet is főznek a korzón. 
Nyárra nyílt családi napot szer-
veznek, amikor kerékpárral in-
dulnak Dunaföldvárra, ahonnan 
kajakkal, kenuval érkeznek vissza 
Paksra. A programra, melynek 
időpontjáról az időjárás függvé-
nyében döntenek, várják az ér-
deklődők jelentkezését. Lesznek 
csak a tagság számára szervezett 
programok is: közösen ünneplik 
majd a jubileumot, és hagyomá-
nyos családi napjukat is megtart-
ják, tájékoztatott elnökük, aki 
azt is elmondta, hogy környeze-
tük védelme és tisztán tartása az 
egyesület fontos feladata, így idén 
is csatlakoznak a május 9–11-re 
meghirdetett országos Te szedd! 
akcióhoz és rendszeresek lesznek 
a közös szemétszedések a csó-
nakház előtti partszakaszon. 

A Paksi Evezős és Vízisport 
Egyesület tagjai is megtisztítják 
a tavaszi ár előtt minden évben a 
vízi rendőrség mellett található 
csónakházuk körüli Duna-part-
szakaszt a folyó által lerakott 
hordaléktól és az időnként fel-
lelhető kommunális hulladék-
kal teli zsákoktól. Az egyesület 
vezetője, Molnár József tapasz-
talatai szerint egyre kevesebb a 
szemét a parton, környezettuda-
tosabbá váltak a paksiak. A 2009 
óta működő egyesület bérlőként 
felel a csónakleeresztő, a kikötő-
stég és a csónakház karbantar-
tásáért. A stéget, mely mellett 
egyre több csónak sorakozik, a 
szezonra felkészítve egy éve újí-
tották fel, idén jár le az öt évre 
kiadott engedélye. Az engedély 
meghosszabbítása a tulajdonos 
önkormányzat feladata – tudtuk 
meg.                                        -dsz-

– Hallgasd meg őket, kérdezz 
tőlük, beszélgess velük!  – ezzel 
a gondolattal hívták a pedagógu-
sokat fórumra nemrég a Pedagó-
gusok Szakszervezetének (PSZ) 
Paksi Városi és Járási Szervezetei. 
A találkozó egyik célja az volt, 
hogy megismerjék a szakszerve-
zet munkáját és választ kapjanak 
arra a gyakori kérdésre, hogy mi-
ért érdemes belépni a szakszerve-
zetbe. Mint azt Galló Istvánné, a 
PSZ elnöke elmondta, egy szak-
szervezet akkor tudja igazán ha-
tékonyan kifejteni érdekérvénye-
sítő képességét, ha erős tagság áll 
mögötte, ami egy közszolgálatban 
működő szervezetre különösen 
igaz. Ezért ösztönöz mindenkit a 
belépésre. A jelenleg negyvenezer 
tagot számláló PSZ Magyarorszá-
gon az oktatási ágazat egyetlen 
reprezentatív szakszervezete, te-
hát tisztségviselői részt vesznek 
a helyi és ágazati érdekegyezte-
tésben. Tevékenységükről szólva 
kiemelte, hogy a megoldást a fel-
merülő problémákra nem a szak-
szervezet fogja adni, de a gondok 
jelzése feladata és ezt meg is teszi. 
Az elmúlt két év bebizonyította, 
hogy szakszervezetük még a kor-
mány számára sem megkerül-
hető, amely tapasztalatuk szerint 
nem fordított túl nagy hangsúlyt 
a szociális párbeszédre. Hozzá-
tette, hogy a következő négy év 
alatt a kormánynak ezt az állás-
pontját felül kell vizsgálnia és a 
munkavállalók érdekeit képviselő 
szakszervezetekkel igazi, érdemi 
tárgyalásokat kell folytatnia, ami 
közös érdek. Ahogy azt Mezősi 
Árpád járási titkár elmondta, a 
Pedagógusok Szakszervezetének 
megismerése mellett arra is lehe-
tőség volt a fórumon, hogy a pe-
dagógusok feltegyék kérdéseiket, 
beszélgessenek, tájékozódjanak 
a napi aktualitásokról, például a 
pedagógusportfolió készítéséről, 
a nemzeti pedagóguskar felállí-
tásáról, vagy a tankönyvrende-
lésről.                   

Kohl Gyöngyi
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Újabb településekkel kötöttek szerződést

Nyugodtabb törvénykezést vár Hirt Ferenc

A városomért fogok dolgozni és harcolni, ha kell. Nem-
csak Paksért, hanem a választókerület 34 településéért – ígérte 
Heringes Anita, a Magyar Szocialista Párt listáról bejutott paksi 
országgyűlési képviselője a párt helyi szervezetének taggyűlé-
sén. A rendezvényen elhangzott: a munka egy napra sem állt le, 
hiszen az országgyűlési választások másnapján már az európai 
parlamenti választásokért dolgoztak. Egy nap alatt összegyűjtöt-
ték a választókerületben szükséges aláírásokat, majd elkezdő-
dött a kampányrendezvények, így például Gurmai Zita európai 

parlamenti képviselő látogatásának előkészítése.  Magyarország 
új Országgyűlése május 6-án alakult meg, Heringes Anita a 
legfiatalabb képviselők egyikeként dolgozik majd a parlament-
ben, a szocialista frakción belül pedig a legifjabb képviselő 
lesz. Heringes Anita a fenntartható fejlődés bizottságában fog 
dolgozni. Az MSZP helyi szervezetének elnökétől azt is meg-
tudtuk, hogy a helyhatósági választásokra is készül a szervezet, 
ám a jelöltek személyéről később születik döntés.

-dal-

A következő négy év megfe-
szített munkájával tudom csak 
meghálálni a választók bizalmát 
– fogalmazott Hirt Ferenc, a Tol-
na megyei 3. számú választóke-

rület országgyűlési képviselője 
megbízólevele átvételekor. A do-
kumentumot a Helyi Választási 
Bizottság elnöke, Szabó Vilmos 
Béla adta át a képviselőnek a 

paksi Városházán. – Több ok-
ból is kedves nekem ez a man-
dátum, egyrészt mivel Pakson 
ez az első, emellett különösen 
jóleső érzés, hogy ilyen nagy 
többséggel szavaztak számomra 
bizalmat a választókerület pol-
gárai. Fontos számomra azért is, 
mert a számok bűvöletében élek: 
ez a harmadik Orbán-kormány 
és ez a harmadik országgyűlé-
si ciklusom. Alig várom, hogy 
dolgozhassak. – Ezekkel a gon-
dolatokkal vette át a paks-tamási 
választókerület új országgyűlési 
képviselője megbízólevelét. Az 
új parlamentben, a lecsökkent 
mandátumszám miatt Hirt Fe-
renc véleménye szerint köny-
nyebb lesz az érdekérvényesítés, 
nyugodtabb törvénykezést vár, 
és azt reméli, hogy emiatt még 
több időt és munkát tud for-

dítani a választókerületre. Az 
országgyűlési képviselő azt is 
elmondta: az országgyűlés nép-
jóléti és gazdasági bizottságában 
szeretne dolgozni kiemelt fi-
gyelmet fordítva az atomerőmű 
tervezett bővítésével kapcsola-
tos feladatokra. (Azóta kiderült: 
a képviselő a népjóléti bizottság 
tagja lett – a szerk.) – Remé-
nyeim szerint lekerül a politika 
napirendjéről az új blokkok lé-
tesítésének megkérdőjelezése, és 
elkezdődhet az érdemi munka, 
a tervezés, építés. Küzdeni fo-
gok, hogy a helyiek és a térség 
vállalkozói közül minél többen 
dolgozhassanak a projektben, 
és célom az is, hogy a paksi ön-
kormányzatot közelebb hozzam 
a kormányzat döntéshozóihoz – 
emelte ki Hirt Ferenc.

Dallos Szilvia

Az üzemeltetés biztonságá-
nak folyamatos fenntartása 
mellett több mint negyvenre 
bővítették az önkormányzati 
tulajdonosi kört, az átalaku-
lási, integrációs projekt fon-
tos szakasza lezárult, a cég a 
szolgáltatási engedélyt meg-
kapta. Ezekkel az eredmé-
nyekkel zárta a 2013-as esz-
tendőt a Mezőföldi Regionális 
Víziközmű Kft. 

Két éve egy átlátható gazdasági 
és tulajdonosi szerkezetű gaz-
dasági társaság létrehozása volt 
a cél, amely nagyobb zökkenők 
nélkül veszi át a szolgáltatást a 
társult településeken. Az akko-

ri ígéreteknek a lehető legtel-
jesebb módon megfeleltünk, 
a menedzsment igen komoly 
munkát végzett – idézte fel a 
kezdeteket Hajdú János polgár-
mester a Mezőföldi Regionális 
Víziközmű Kft. taggyűlésén. 
Ezt követően Csapó Sándor ügy-
vezető igazgató számolt be arról, 
hogy 2014 elejére 44 településen 
vált szolgáltatóvá a Mezőföldvíz 
Kft. Ez összesen közel 125 ezer 
fogyasztói egyenértéket kép-
visel, ami azért fontos, mert az 
átalakulás folyamatában ennek 
a számnak el kellett érnie a 100 
ezret. Az illetékes hivatal a cég 
szolgáltatási engedélyét 2014. 
január 21-i dátummal kiadta. 

A négy megyét érintő régió-
ban érdekelt, paksi székhelyű 
Mezőföldvíz Kft. a külső sza-
bályozási környezetre és a haté-
kony működésre szabott belső 
szabályozással és stabil pénz-
ügyi alapokkal rendelkező, át-
látható gazdálkodású, működő 
regionális szolgáltatóvá vált, 
amely képes további csatlako-
zókat is integrálni. Erre szükség 
is van, hiszen 2016. december 
31-ig 150 ezer fölé kell növelni 
a fogyasztói egyenértéket. Idén 
áprilisban újabb szerződése-
ket kötöttek Dunaszentgyörgy, 
Tengelic, Gerjen, Nagydorog 
és Pusztahencse települések-
kel. Csapó Sándor ügyvezető 

igazgató azt is elmondta, hogy 
további települések integrálása 
mellett szeretnék elérni, hogy 
a Mezőföldvíz legyen a Paks II 
ivóvíz-szolgáltatója. Kiemel-
ten fontos a továbbiakban is 
a működés biztonsága, vagyis 
hogy minden településen le-
gyen megfelelő minőségű és 
mennyiségű víz, valamint az 
átlátható és tiszta gazdálkodás. 
A cég árbevétele 2013-ban kö-
rülbelül 2 milliárd forint volt, 
2014-re 2,5-3 milliárdot ter-
veznek. A taggyűlés egyhangú 
döntéssel fogadta el a társaság 
2013. évi beszámolóját és a 
2014. évi üzleti tervet. 

-kgy-
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Atomerőmű

Közmeghallgatást tartott az OAH

Az atomerőmű parkolójában 
csatlakoztatta töltőre hibrid autó-
ját Glattfelder Béla európai parla-
menti képviselő (Fidesz-KDNP), 
hogy ezzel demonstrálja: nukleá-
ris energiára van szükség ahhoz, 
hogy Magyarország át tudjon 
térni a villamosenergia-alapú 
közlekedésre. Glattfelder Béla azt 
mondta, hogy a ma meglévő vil-
lamosenergia-kapacitás nem lesz 
elegendő 2025-ben még akkor 

sem, ha a közlekedési rendszer 
változatlan marad. Véleménye 
szerint ezen a téren komoly vál-
tozásra lehet számítani, teret 
nyernek az elektromos és hibrid 
autók. Ezt – mint mondta – az is 
jelzi, hogy nő az irántuk tanúsított 
kereslet és áruk is emelkedik. 
A politikus azt mondta, szerinte 
ahogy világszerte, úgy hazánk-
ban is terjedni fog az elektromos 
autók használata. A technológia 

elkészült, az autóipar tömegesen 
gyárt ilyen járműveket. 
Glattfelder Béla szerint ez rob-
banásszerű keresletnövekedéssel 
és a villamos energia iránti igény 
növekedésével jár. 
A nyugati tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy az emberek általában 
otthon, éjszaka töltik az autójukat. 
Ebben az időszakban az ipari fel-
használás kisebb, olcsó, éjszakai 
árammal tölthetőek a járművek, 
mondta Glattfelder Béla. Már 
saját tapasztalatai alapján hozzá-
tette, hogy az ő hibrid autója át-
lagosan 1,3 liter benzint fogyaszt 
100 km-en annak köszönhetően, 
hogy 70 százalékban elektromos 
meghajtással közlekedik. 1 kW-tal 
átlagosan 7,6 km-t lehet autózni. 
Mint részletezte, azokat az autó-
kat vezetve, amelyek kizárólag vil-
lamos meghajtásúak, kialakulhat 
a sofőrben egyfajta „kilométer-
frász”, ami a hibrideknél nem je-
lentkezik, hiszen benzinmotorjuk 
is van. Az általa használt Toyotá-
val teljesen feltöltött akkumulá-

torral 20-28 km-t lehet megtenni 
villamos energiával. Ez igazodik 
az autóhasználati szokásokhoz, 
hiszen az összes megtett távolság 
70-80 százalékát az ilyen hosszú-
ságú utak teszik ki.
A politikus szerint az elektromos 
autók elterjedésével több pozitív 
hatás jár. Kiválthatják a kőolajim-
portot, csökken a levegőszennye-
zés, tisztábbak lesznek a városok. 
Ehhez – húzta alá – tiszta, környe-
zetet nem szennyező energiára 
van szükség, amit az atomenergia 
és a megújuló források biztosít-
hatnak.  – Magyarországon mind 
a kettőre szükség és lehetőség van 
– tette hozzá. Rámutatott, hogy a 
nukleáris energia azontúl, hogy 
nem jár CO2-kibocsátással, tehát 
nem szennyezi a környezetet, a 
társadalom többségének támo-
gatását élvezi és folyamatosan 
rendelkezésre áll. Az elektromos 
járművek terjedése is indokol-
ja az új blokkok megépítésének 
szükségességét – hangsúlyozta a 
képviselő.                      Vida Tünde

Az engedélyezés hosszadalmas és 
összetett eljárásának első fontos 
lépése a telephely-engedélyezés, 
ennek kapcsán tartott közmeg-
hallgatást az Országos Atom-
energia Hivatal (OAH) Pakson. 
A polgármesteri hivatal nagyter-
mében a nukleáris hatóság és az 
MVM Paks II. Atomerőmű Fej-
lesztő Zrt. szakemberei tartottak 
tájékoztatót, majd válaszoltak a 
kérdésekre, amelyeket elsősor-
ban az atomenergiát nem támo-
gató civilszervezetek, pártok kép-
viselői tettek fel. Az eseményre 
valamivel több mint százan gyűl-
tek össze a tárgyalóteremben. 
Hullán Szabolcs, az Országos 
Atomenergia Hivatal nukleáris 
biztonsági főigazgató-helyettese 
kiemelte, hogy a nukleáris léte-
sítmények, így az atomerőművek 
is, életciklusuk minden szakaszá-

ban folyamatos hatósági felügye-
let alatt állnak annak érdekében, 
hogy a biztonsági követelmények 
mindenkor teljesüljenek. A te-
lephely engedélyezése kétlép-
csős eljárás, a most zajló az első, 
amelyben a telephelyvizsgálat és 
-értékelés zajlik. A következőben 
a telephelyjellemzőket értékelik 
majd. Ezt a létesítési, majd az 
üzembe helyezési, végül az üze-
meltetési engedély követi.
Eck József, az MVM Paks II. Zrt. 
projektmenedzsment-igazgatója 
azt vázolta, hogy az engedély-
kérelemhez hétszáz oldalnyi 
dokumentációt állítottak össze. 
Az eljárás során egyebek között 
földtudományi, meteorológiai, 
hidrológiai vizsgálatot végeztek, 
értékelték a kibocsátások hatása-
it, az ember okozta külső veszé-
lyeket.

– A kérdések többsége nem 
konkrétan a közmeghallgatás 
témájához, azaz a telephelyvizs-
gálathoz kapcsolódott – ösz-
szegezte Fichtinger Gyula, az 
OAH főigazgatója a körülbelül 
kétórás közmeghallgatás végén. 
Azt is elmondta, hogy az enge-
délyezéshez kapcsolódó köve-
telményrendszer felülvizsgálatát 
2009-ben kezdték el, akkor, ami-
kor a parlament felhatalmazást 
adott az új atomerőművi blok-
kok létesítésének előkészítésére.  
– Ez a rendszer teljes mértékben 
megfelel a nemzetközi gyakor-
latnak és elvárásoknak, össz-
hangban van az EU elvárásaival, 
a szomszédos országok gya-
korlatával – hangsúlyozta a fő-
igazgató. Az OAH szakemberei 
kiemelték, hogy a közmeghall-
gatás tárgyát képező engedélye-

zési eljárás a létesítmény nukleá-
ris biztonsági engedélyezésének 
egyik lépése. A hatóság minden 
létesítményszintű engedélyezési 
eljárás esetén közmeghallgatást 
végez az érintettek tájékoztatása, 
illetve annak érdekében, hogy 
lehetőséget biztosítson a témá-
val kapcsolatos vélemények, ál-
láspontok kifejtésére, kérdések 
megfogalmazására. A hatóság a 
most elhangzottakat is figyelem-
be véve hozza meg, majd teszi 
közzé határozatát, amely 15 nap 
múlva válik jogerőssé.
Az OAH a következő napon 
a Kiégett Kazetták Átmeneti 
Tárolója üzemeltetési engedé-
lyének módosítása ügyében és 
az atomerőmű 2. blokkjának 
üzemidő-hosszabbítása témá-
jában is tartott közmeghallga-
tást.                                       -vida-

Villanyautót kötöttek az atomerőműre
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Az informatika és a robotika vi-
dékére, a számítógépmamutok, 
az elektroncsövek és a jelfogók 
világába kalauzolja a látogatót az 
Atomenergetikai Múzeum első 
időszaki kiállítása. A Kiberneti-
ka hőskora – avagy volt élet a PC 
előtt című tárlat rendhagyó anya-
ga a Magyar Műszaki és Közleke-
dési Múzeum és a Finta Múzeum 
többéves együttműködésének 
gyümölcse, amely több olyan tár-
gyat is bemutat, amely eddig nem 
volt nyilvános a nagyközönség 
számára. Számolóeszközök, szá-
mológépek, a lyukkártyás tech-
nika eszközei és az első magyar 
kibernetikusok tárgyai és doku-

mentumai is megtekinthetőek a 
vitrinekben, az a látogató viszont, 
aki komplett elektroncsöves szá-
mítógéppel szeretne találkozni, 
csalódni fog: az ugyanis nehezen 
fért volna be a kiállítóhelyiségbe. 
Helyette kisebb méretű, eredeti 
relikviák idézik meg a hőskort, 
az 50-es, 60-as évek világát. A ki-
állítással Nemes Tihamér, a ma-
gyar kibernetika egyik úttörőjé-
nek munkássága előtt tiszteleg 
az Atomenergetikai Múzeum, 
ezért a megnyitót a feltaláló szü-
letésnapjának 100. évfordulójára 
időzítették. A tárlat anyagában  
megtalálható számos eszköz, a 
kibernetika területén maradan-

dót alkotó tudós munkásságából, 
itt látható például az első magyar 
elektronikus számítógép néhány 
részegysége, és a budapesti Pi-
arista Gimnáziumban készített 
kibernetikai építőkészlet Tücsök 
nevű prototípusa is. – Jócskán a 
személyi számítógép, a táblagép, 
az okostelefon előtt, már az ’50-
es, ’60-as években voltak hazánk-
ban olyan koponyák, akik olyan 
kísérletekben vettek részt, ame-
lyeknek köszönhetően ma inter-
neten keresztül is megnézhető 
a kiállításról készített televíziós 
anyag – mondta Képes Gábor, a 
Magyar Nemzeti Digitális Archí-
vum és Filmintézet főosztályve-

zetője, aki a Magyar Műszaki és 
Közlekedési Múzeum szakem-
bereként részt vett a gyűjtemény 
több éven át tartó összeállításá-
ban. Dr. Kovács Antal, a paksi 
atomerőmű kommunikációs 
igazgatója a megnyitón elmond-
ta, az időszaki kiállítás 2014 
októberéig tekinthető meg Pak-
son. A Gastroblues Fesztivál, va-
lamint a kalocsai nyári fesztivál 
alkalmával, illetve az Atomfutás 
idején hosszabb nyitva tartással 
várják a látogatókat, hogy azok, 
akik egyébként is a régióba lá-
togatnak, a múzeum időszaki 
kiállításába is betekinthessenek. 

Matus Dóra

Szabadidős elfoglaltságok, szín-
padi műsorok sorát kínálta dol-
gozóinak az idei majálison is a 
paksi atomerőmű. Mindemellett 
hagyományosan jutalmazta a ki-
emelkedő munkát végző dolgo-
zóit is. A programnak ezúttal is 
az ASE sporttelepe adott otthont, 
amelynek egy részét igazi gyer-
mekparadicsommá alakították 
át. Ugrálóvárak várták a kiseb-
beket, egy sátorban kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt 
és nem maradt el az arcfestés 
sem, ami most is igen népszerű 
volt. A sportpályákon a focitól az 
íjászaton át a twirlingig tucatnyi 
sport felsorakozott. Sokan nem 
sporteszközöket, hanem fakana-
lat ragadtak, sőt a főzőversenyre 
is neveztek – többségében pör-
költtel. A zsűrit Benke László 

mesterszakács és mestercukrász 
vezette, aki arra hívta fel a sza-
kácsok figyelmét, hogy csínján 
kell bánni az ételek fűszerezé-
sével, csak az adott ételhez illőt 
kell használni, azt is módjával. 
Azt mondta, borból például elég 
annyi a pörkölthöz, amennyit a 
szakács rálehel. A győztes csapat 
főszakácsa, Müller Attila osz-
totta a fűszerezéssel kapcsolatos 
véleményt, e tekintetben nem 
híve az újításoknak, árulta el. Azt 
is hozzátette, hogy nem egyéni 
érdeme a győzelem, 35 fős csa-
patuk közös sikere, hogy hazavi-
hette a karbantartási igazgatóság 
szerviz főosztályának építész 
szerviz osztálya a vándorserle-
get. Az eredményhirdetés után a 
színészválogatott tagjai szórakoz-
tatták a közönséget, majd átad-

ták az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. több elismerését is. Erre az 
alkalomra, ahogy az már szo-
kás, a szinte teljes vállalatvezetés 
felsorakozott, és az egyes terü-
letek legkiválóbbjainak az igaz-
gatóságok vezetői gratuláltak. 
Hetvennél több dolgozó kapott 
munkatársaik hangos ünneplése 
közepette valamilyen díjat. Az 
Atomerőmű Kiváló Karbantartó-
ja elismerést tízen kapták meg, az 
Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője 
díjat tizenkilencen, Igazgatósági 
Nívódíjat negyvenhatan kaptak. 
Bognár Péter humán igazgató 
azt mondta, egy cég életében na-
gyon fontosak az ilyen díjazások 
és fontosak az olyan közösség-
építő rendezvények is, mint a 
majális. Egy ilyen kitüntetés jobb 
munkára sarkallja a dolgozókat, 

fogalmazott. Varga József, aki a 
vezérigazgató közvetlen szerve-
zeteinél dolgozók közül kapott 
Igazgatósági Nívódíjat, hasonló 
véleményt fogalmazott meg, mi-
közben nem titkolta, meglepte 
és meghatotta a kitüntetés. 1979 
szeptemberében tervezőmér-
nökként került Paksra, dolgozott 
az üzembe helyezés, blokkindítás 
területén, majd 1996-ban nyert 
felvételt a látogatóközpontba, 
ahol máig dolgozik. – A nukleá-
ris energia társadalmi elfogadta-
tásában teljesen új utakat kellett 
járniuk, ami munkájuk szépségét 
és nehézségét adja egyben. Az, 
hogy az erőmű támogatottsága 
magas, fontos visszajelzés szá-
mukra, de nem jelenti azt, hogy 
ne várnának rájuk további kihí-
vások – mondta.                        -vt-

A kibernetika hőskorába kalauzolnak

Több mint hetven kollégának gratuláltak
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Rekordszámú érdeklődő for-
dult meg tavaly a paksi szerve-
zésű Országos Sillerfesztiválon, 
ami annak is köszönhető, hogy 
új koncepció mentén, a német 
nemzetiségi nappal összekap-
csolva rendezték meg az ese-
ményt. A bevált tematikát kö-
vetve idén is hasonlóképpen áll 
össze a program: május 30-án 
délelőtt a borversenyre nevezett 
mintákat értékeli neves zsűri, 
majd délután kulturális műsor 
várja a látogatókat a város szí-
vében található pincefaluban. A 
sillerborok versenyére az egész 
országból várják a termelők ne-
vezését, a helyiek május 16-tól 
adhatják le a tételeket Kovács 
Mihály Sárgödör téri préshá-
zában. A nevezés díjtalan, de a 
szervezők három palack bor-
mintát kérnek, hogy az közön-
ségkóstolásra is szolgálhasson. 
Erre a célra a száz legjobb sillert 
választják majd ki, amelyhez a 
Reform Főzőklub tagjai paksi 

pampuskát kínálnak. Szervez-
nek körjáratot is a borminták 
összeszedésére május 19-től, 
ami azt jelenti, hogy más város-
okba, más megyékbe is elmen-
nek a szervezők a benevezni 
szándékozókhoz, ha azok nem 

tudják másként eljuttatni Paksra 
a versenyre szánt sillert, tájékoz-
tatott Polgár Zoltán, a Paksi Sár-
gödör téri Présháztulajdonosok 
Egyesületének vezetője. Tavaly 
nemzetközivé nőtte ki magát a 
mezőny, hiszen érkeztek nedűk 

a bormustrára Erdélyből, a Fel-
vidékről, Németországból és a 
Délvidékről is. Idén nemzetközi 
lesz a szakmai zsűri is: itt lesz 
Horváth László borbíró Szerbi-
ából, Tóth Csaba, a Gyulafehér-
vári Római Katolikus Érsekség 
főborásza Erdélyből, emellett 
a szakmai ítészek soraiban ül 
majd még Bognár Péter, a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsának 
titkára, Módos Ernő szekszárdi 
borász, valamint Pásti György, 
a Corvinus Egyetem borászati 
tanszékének egyetemi docense 
is. Délután színes műsorral és 
17 órától sillerkóstolóval várják 
a közönséget: a Sárgödör téren 
fellép egyebek mellett a Szagga-
tó és a tornyosi tamburazenekar, 
műsort ad a Tűzvirág Tánc-
együttes, este a Tuki Trió húzza 
a talpalávalót, másnap 15 órá-
tól pedig nemzetiségi műsorral 
várják az érdeklődőket, mondta 
el Czink Dóra turisztikai refe-
rens.                                         MD 

Három rendezvény egy helyszí-
nen – igazi programkavalkád 
várja május 17-én a Duna-partra 
érkezőket. A gyakorlott kukták 
bizonyára már tudják, hogy ha-
gyományosan a fesztiválszezon 
nyitórendezvényén keresik Paks 
halászléfőző mesterét: a korzó 
elején már hajnalban megkez-
dődik a halárusítás, a finom lé-
nek való alapanyagot reggel 6-tól 
8-ig lehet átvenni, ráadásul idén 
előnevezés sem szükséges a rész-
vételhez. A Duna-koszorúzás – a 
kompról – 9.30-kor lesz, gyüle-
kezőt a kikötőnél 9.15-kor tar-
tanak. 10 órakor beszédet mond 
Hajdú János polgármester, a fő-
zőverseny eredményhirdetését 
pedig 13 órakor tartják. A már 
megszokott halászléfőző verseny 
mellett a Pakson működő civil-
szervezetek adnak műsort a vízi 
színpadon. A fellépők között lesz 
egyebek mellett a Másképp és a 
Hungarokarma zenekar, a Mazsi 

Mazsorett tánccsoport, színpad-
ra lép a Szarkaláb és a Vetővirág, 
a legkisebbeket pedig gyermek-
programokkal várja az Ökocsiga 
játszóház és a Sünizene csapata. 
Az egész napos rendezvényt a te-
hetségkutató versenyen bizonyí-
tott Takács Nicolas műsora zárja, 
ez 18 órakor kezdődik. 
A gasztronómiai és kulturális 
programot kiegészítve ugyanak-
kor idén a sport is középpontba 
kerül, mondta el Czink Dóra 
turisztikai referens. Először ren-
dezik meg Pakson a tizenkét 
órás UltramarAtom futást, erre a 
www.atomfutas.hu oldalon lehet 
nevezni, illetve a helyszínen a ren-
dezvény napján reggel 6 órától, az 
Erzsébet Nagy Szálloda mögötti 
parkban felállított versenyköz-
pontban. A rajtcél az egykori vi-
etnami parkban lesz, a négyórás 
próbát egyéniben, a 6 és 12 órás 
megméretést váltóban lehet telje-
síteni. A mintegy 950 méteres, kör 

alakú pályát a Deák Ferenc utca és 
a hatos út közötti területen alakít-
ják ki. Az autósok félpályás útlezá-
rásra számíthatnak a rendezvény 
idején, a főváros felől érkező for-
galmat egész nap a főutcára terelik 
a Deák utcától a körforgalomig.
Újdonságként ebben az eszten-
dőben játékos csapatversenyre is 
várják a szervezők a városlakó-
kat, mondta el Czink Dóra. A 3-4 
fős társaságoknak 13 állomáson 
kell játékos szellemi és mozgá-
sos feladatokat megoldaniuk. A 
sikeresen teljesítő csapatok sor-
soláson vesznek részt, ahol érté-
kes nyeremények találnak majd 
gazdára. A feladatokat a Pakson 
működő sportegyesületek és az 
egészséges életmóddal, sporttal 
foglalkozó szolgáltatók állítják 
össze. Nevezni négy kategóriá-
ban (diák, felnőtt, nyugdíjas és 
család) lehet, a jelentkezési lap 
már letölthető a paks.hu hon-
lapról.                           Matus Dóra

Nemrégiben a Tolnaricumban is főszerephez jutott a 
siller, a helyi termékek boltjában azonban nem a paksi, hanem 
a szekszárdi bortermelők összefogásából született Fuxli márka 
mutatkozhatott be. A terítékre kerülő 13 szekszárdi bor között 
egy paksi illetőségű termelőé is szerepelt: Neiner András, a 
polgármesteri hivatal pályázati osztályának munkatársa ezúttal 
egy kevésbé ismert oldaláról mutatkozott be a helyi közönség-
nek. A borász régi gazdálkodó család tagjaként testvéreivel évek 
óta foglalkozik szőlőműveléssel és borkészítéssel 3,5 hektáros 
szekszárdi birtokukon. A kézműves családi pince 2006 óta 
jelenik meg palackozott termékeivel kereskedelmi forgalomban. 
Ahogy Neiner András elmondta, a Fuxli a szekszárdi borter-
melők együttműködésének, közös gondolkodásának eredmé-
nyeképpen született annak okán, hogy a termelők sillerként 
nehezen értékesítették boraikat, de így többen összefogva és új 
fantázianévvel megáldva sokkal versenyképesebbé tudtak válni. 
Az, hogy a boros gazdák közül ki használhatja az adott évben a 
márkajelzést, januárban, vakkóstolás alapján dőlt el.

Ismét a silleré lesz a főszerep

A sport is helyet kap a szezonnyitón
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Míg a tánckar térdelt, a kö-
zönség állva tapsolt a Tűzvirág 
Táncegyüttes legújabb produk-
ciójának bemutatóján, amelyet 
kétnapos gálaműsor keretében 
tekinthetett meg a közönség áp-
rilis 25-én és 26-án a Csengey 
Dénes Kulturális Központban. 
A nagy sikerű kétfelvonásos 
műsor igazi különlegessége 
maga a produkcióban rejlő 
kettősség volt: az első rész egy 
magyar lakodalom rekonstruk-
ciója volt, míg a Képzeld el! című 

második rész a táncszínház 
műfajába kalauzolta a nézőket. 
Mádi Magdolna, az együttes 
művészeti igazgatója elmondta, 
hogy a magyar néptáncokból 
álló első felvonást az együttes 
gyermekcsoportjainak közre-
működésével adták elő és észak-
magyarországi, illetve moldvai 
koreográfiákat tartalmazott az 
összeállítás. A gálaműsor má-
sodik felvonásában táncszín-
házi produkcióval fűszerezve 
a pénz hatalma köré szőtték a 

történetet. Ahogy a koreográ-
fus fogalmaz, fontosnak tartja, 
hogy minden évben plusz üze-
netet, mondanivalót hordozzon 
a produkció, és mivel a mai világ 
működését jórészt az anyagiak 
határozzák meg, ez lett az elő-
adás központi témája, amelyben 
a pénz és a hatalom áll szem-
ben az erkölccsel, egy mélyebb 
értékrenddel. Azon túl, hogy a 
táncszínházi elemek elvarázsol-
ták a közönséget, a táncosoknak 
is kihívást jelentett a hagyomá-

nyostól eltérő színházi eszköz-
tár elsajátítása. Mádi Magdolna 
elmondta, a koreográfiák ösz-
szeállításában olyan szakembe-
rek is részt vettek, akikkel régre 
tekint vissza az együttműködés, 
a felkészítés során például Kadir 
Sonuk török koreográfus is sze-
repet vállalt, aki visszatérő ven-
dég a táncegyüttesnél. A műsor 
részleteibe a majálisra kilátoga-
tók is betekinthettek, de aki le-
maradt volna, bepótolhatja akár 
a sillerfesztiválon is.         -matus-

Arra még nem gondoltál, hogy kipróbáld 
magad a stand up comedy-ben? – kérdezték 
a hallgatóság soraiból a Paksi Pákolitz István 
Városi könyvtár rendezvényén Holzleiter 
Fannyt. Bizonyára senki nem tűnődött el 
azon, hogy ez szó szerint azt jelenti: állj fel, 
állj ki a közönséget szórakoztatni. Fanny erre 
nem képes, mármint az állásra, a közönség 
lenyűgözésére viszont igen, amit paksi lá-
togatása során be is bizonyított. Remekül 
szórakozott mindenki, aki elment Te döntesz 
című könyvének bemutatójára. Holzleiter 
Fanny Mosolyka néven vált ismertté ország-
szerte. Ő az a lány, aki izomsorvadása miatt 
kerekesszékbe kényszerült, de mosolyogva 
éli életét, aminek elvileg már hét éve véget 
kellett volna érnie, hiszen azt jósolták az 
orvosok, hogy legfeljebb 18 éves koráig él. 
Mosolyka azt mondja, neki nem korlátai, ha-
nem feladatai vannak. Ezek a mozgásukban 
nem korlátozottak számára észrevehetetle-

nek, hiszen számukra nem gond levenni a 
polcról a kedvenc tusfürdőjüket, tölteni egy 
pohár teát, vagy felhúzni egy pár csizmát. Ő 
nem kesereg – legalábbis általában nem –, 
sokkal inkább nézi ironikusan, humorosan 
önmagát és a helyzetét, úgy ejti ki a béna 
szót, mintha azt mondaná: fapapucs, és úgy 
használja a bénakompatibilis jelzőt, mint 
mások a bababarátot. Azt mondja, ráébredt, 
hogy el kell fogadnia magát, mert a testén 
változtatni nem tud. Egy dolgon azonban 
igen: ez pedig a hozzáállása. Ő döntött: így 
lesz boldog. Könyve hasábjain, az általa kita-
lált bögréken és minden mondatában hirde-
ti, a döntés joga mindenki kezében ott van. 
Fannynak a városi könyvtár Kincskereső 
gyermekkönyvtárában tartott könyvbemu-
tatója közvetlen és kötetlen volt. Mosolyka 
mesélt tabuk és kötöttségek nélkül és kiölte 
a közönségből a gyűlölt érzést, a bénák iránt 
érzett szánalmat.                                       -vida-

A táncszínházból is ízelítőt adtak

Mosolyka lenyűgözte hallgatóságát
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Már körvonalazódik az idei 
Gastroblues Fesztivál program-
ja, az egyik legnagyobb szenzá-
ciónak az Egyesült Államokból 
érkező híres Santana tribute 
band, a The Magic of Santana 
ígérkezik. Tagjai között szerepel 
Alex Ligertwood és Raul Rekow 
is, előbbi a valamikori Carlos 
Santana Band gitárosa, utóbbi 
kongása volt. Fellép Pakson egy 
húszas éveinek közepén járó an-
gol hölgy is, aki öltözetével ugyan 
nem tűnik vérbeli blues-rocker-
nek, de zenéjével a közönséget 
és a szakembereket is lenyűgöz-
te: Chantel McGregort ugyanis 
a tavalyi British Blues Awards 
legjobb gitárosának és legjobb 
női énekesének választották. A 
július 4. és 6. között megrende-

zendő fesztiválon a nagy magya-
rok közül itt lesz többek között a 
Deák Bill Blues Band és Ferenczi 
György a Racka Jammel, vala-
mint hazautazik az Egyesült Ál-
lamokból Little G. Weevil, azaz 
Szűcs Gábor is, aki tavaly a blues 
műfaj egyik legrangosabb ese-
ményén, a memphisi Internatio-
nal Blues Challenge-en nyerte el 
a legjobbnak járó díjat szóló-duó 
kategóriában, ahol a legjobb gi-
tárosnak is választották. A prog-
ram gerince összeállt, a fellépők 
menedzserének a többségével 
már megszületett a megállapo-
dás, a szabadtéri előadók listája 
is alakul, mondta el lapunknak 
Gárdai Ádám szervező hozzá-
téve, idén templomi koncertre 
ismét az evangélikus templom-

ba várják az érdeklődőket. Az 
előadókkal való tárgyalásra, 
együttműködések előkészítésé-
re nemrégiben az Európai Blues 
Unió European Blues Challenge 
elnevezésű programján, Lett-
ország fővárosában, Rigában is 
alkalma nyílt a szervezőknek. A 
negyedik alkalommal megren-
dezett találkozón a zenei verseny 
és kiállítás mellett az unió köz-
gyűlését tartották, a szervezetnek 
a Gastroblues Fesztivál 2012 óta 
tagja. Fesztiválok, előadók, újsá-
gok, rádiók mutatkoztak itt be, 
a Gastroblues zenei anyagai val, 
különleges kiadványaival, zenei 
programjával állított ki. Gárdai 
Ádám elárulta, a program na-
gyon hasznos a szaksajtóval való 
kapcsolatépítésre, zenészekkel 

való ismerkedésre, de az im-
már 22 éves Gastroblues neve 
elmélyült a köztudatban annak 
köszönhetően, hogy a fellépők 
is viszik a hírét, és a közösségi 
oldalon való megjelenés is segít a 
népszerűsítésben. Ennek köszön-
hető az is, hogy az előadókat ma 
már nem vadászni kell, naponta 
30-40-en jelentkeznek e-mailen 
érdeklődve a fesztivál iránt. A 
szervező hozzátette, a szokások-
hoz híven idén is jelentős szerep-
hez jut a gasztronómia azzal az 
újdonsággal, hogy a megszokott 
kiállítók mellett helyiek is bemu-
tatkozhatnak: ezzel kapcsolatban 
már folyik az egyeztetés, de csak 
a megfelelő engedélyekkel rendel-
kező kiállítók kaphatnak lehető-
séget.                                           MD

Három paksi származású fiatal, 
három különböző életút, a kö-
zös pont a zene. Májer Dániel, 
Mukli Péter és Seres Péter nem 
egy zenekar tagjai, de korábban 
mindannyian a paksi zeneisko-
lában tanultak muzsikálni. Dani 
időközben építész, Seres Peti vi-
torlázó lett, és csak Mukli Peti vá-
lasztotta hivatásának is a zenélést.  
Amikor Májer Dánieltől máso-
dikos korában megkérdezték, 
milyen hangszeren szeretne ta-
nulni, ő egyből rávágta, hogy 
„népzenélni” szeretne. Így kez-
dett először citerázni Lehőcz 
Józsefnénél, majd következ-
tek az egyéb népi hangszerek: 
ütőgardon, tekerőlant. Valószí-
nűleg az is hatással volt rá, hogy 
gyerekkorában otthon komoly- 
és népzene is szólt a lejátszóban. 
A gimnáziumi éveket követően 
Nyíregyházára jelentkezett ének- 
és népzene tanári szakra, és bár 
szép dolognak tartja a népi kul-
túra muzsikáját, a vele járó élet-
formát, mégis úgy gondolta, a 
későbbiekben ebből nehéz lenne 
megélni. Ekkor kanyarodott a pá-
lyája az építészet irányába, abban 
találta meg önmagát – jelenleg 

is építésvezetőként dolgozik. A 
munka mellett a zenélés meg-
maradt jó hobbinak, amit nem 
tud helyettesíteni semmi más. A 
népi hangszereken túl az ütősök 
is felkeltették érdeklődését, ebbéli 
tudását Pakson több formáció-
ban is bemutatta már, eleget téve 
felkéréseknek egy-egy fellépés 
erejéig. Így hallhatták közremű-
ködőként Hatvani Szabolcs és 
Bese Dóra koncertjein is. 
Seres Péter Szabados Lászlónál 
folytatta hangszeres tanulmá-
nyait klasszikus gitár szakon an-
nak ellenére, hogy családjában 
mindenki fúvós. Négy évet Ruff 
Ferencnél is gitározott a dzsessz 
tanszakon, és ugyan voltak zene-
kari próbálkozási, a muzsikálás 
mégis az örömzenélés szintjén 
maradt meg nála.  A középisko-
lás évek alatt a figyelme fokoza-
tosan a sport felé irányult. Az új 
szerelem a vitorlázás lett, mellyel 
2004-ben egy ifjúsági tábor ke-
retében találkozott először Bala-
tonfüreden, ahol az Atomerőmű 
Sportegyesület báziskikötője 
található. Peti több formációban 
is vitorlázik azóta, de amire a 
legbüszkébb, az a zászlóshajó, 

amelyen tizennégyen egyszerre 
dolgoznak. Április elején kezdik 
az éves edzésmunkát. Ilyenkor a 
vízen vitorlacseréket, fordulókat, 
perdüléseket hajtanak végre, és 
nem kevés időt szánnak a tak-
tikai, hajókezelési munkákra is, 
amelyek a legénység folyamatos 
együttműködését igénylik. Szá-
mos hajóosztályban értek már 
el jó eredményeket országos baj-
nokságokon, de Peti azokra a pil-
lanatokra is szívesen emlékszik, 
amikor neki sikerült meglepnie 
a mezőnyt jó döntéseivel. A kér-
désre, hogy számára mi adja ezen 
sportág szépségét, kapásból felel: 
– Saját akadályaim leküzdése, az 
adrenalin, illetve az a csapat- és 
észmunka, ami a vitorlázással jár.
Visszakanyarodva a muzsikához 
megjegyzi: sajnálja, hogy a zene 
nem annyira része az életének, de 
nem bánta meg a döntését.
Mukli Péter szintén gitáros-
növendék volt. 15 évesen ma-
gánúton kezdett el pengetni Ruff 
Ferinél. A többség talán fiatalabb 
korban dönt a zene mellett, Peti 
viszont korábban több sportágat 
is kipróbált, kereste a neki tetsző 
hobbit. Később felvételt nyert a 

Kőbányai Zenei Stúdióba, ahol 
Maróthy Zoltán, Tornóczky Fe-
renc és Babos Gyula is oktatta. 
A könnyűzenei iskolát tavaly 
végezte el, itt alakította meg ze-
nekarát négy éve Sound Circus 
néven. A formáció több országos 
tehetségkutatón is szerepelt már, 
így a paksi Amatőr Pop-Rock-
Jazz Fesztivált sem hagyhatta ki, 
ahol 2013 novemberében Peti a 
közönségdíjat, együttese pedig 
a harmadik helyezést hozta el. 
A Sound Circus zenei stílusát 
az énekesek poposnak, a gitáros 
inkább rockosnak gondolja. – A 
kettő között van valahol, de én a 
játékommal a rockosabb vonalat 
igyekszem képviselni – összegzi 
mosolyogva. Korábban feldol-
gozásokat játszottak, esküvőkön 
zenéltek, de az elmúlt időszak-
ban több saját szerzeményük is 
született, melyekhez Péter írja a 
zenei részt, a szövegeket pedig 
Schwartz Dávid énekes hozza. 
Peti is sok mindent köszönhet a 
zenének: többek közt a párját is. 
De tisztában van vele, hogy kizá-
rólag a muzsikálásból nem köny-
nyű megélni, ezért igyekszik ő is 
több lábon állni.                   -gyulai-

Helyi kiállítókkal is zajlik az egyeztetés

Közös nevezőjük: a zene
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Még februárban cikkeztünk la-
punk hasábjain olyan kényelmi 
szolgáltatásokról, amelyekkel 
ha pénzt nem is, időt vásárol-
hatunk magunknak, hiszen a 
mai modern szolgáltatásoktól 
joggal várható, hogy könnyeb-
bé, egyszerűbbé és kényelme-
sebbé tegyék az életünket. Ez-
úttal olyan kezdeményezéseket 
mutatunk be olvasóinknak, 
amelyek a közösségi oldalakról 
indulva széles népszerűséget 
nyertek annak köszönhetően, 
hogy nemcsak időt, de pénzt is 
spórolnak a pénztárcánknak. A 
magyar ember sok mindent le-
leményesen megold, miért pont 
a szállásoltatást ne tenné? Ép-
pen ezért kis hazánkban is egyre 
népszerűbb a couchsurfing. A 
kanapészörfölés lényege, hogy 
pár napra befogadunk valakit 
az otthonunkba, és így minket 
is befogadnak máshol, legyen 
az itthon vagy akár külföldön. 
Magyarországon az üzletszerű 
szálláshely-szolgáltatás adókö-
teles, azonban a couchsurfing 
lényege, hogy mindez ingyen 
és bérmentve zajlik, nincs pénz, 
nincs adó és nincs adóhivatal. 
Mivel a nyaralástervezéskor a 
két legsarkalatosabb pont az 
utazási és a szállásköltség, nem 
csoda, hogy a különböző fa-
pados légitársaságok és a leg-
olcsóbb repülőjegyet keresők 
mellett az otthoncserélős vagy 
éppen ingyen szállást biztosító 
oldalak is nagy népszerűségnek 
örvendenek. A legismertebb és a 
legnagyobb bázissal rendelkező 
oldalon kutatva nem kellett so-
káig keresnem regisztrált paksi 
szálláskeresők és kínálók után, 
perceken belül több vállalkozó 
kedvű jelentkezőre is találtam. 
Klippel Krisztina, az ELTE ger-
manisztika szakos hallgatója 
még tavaly regisztrálta magát, 
mert úgy gondolta, amennyiben 
anyanyelvi környezetben szeret-
ne nyelvet tanulni, az akár ezzel 
a szolgáltatással is megvalósul-
hat. Bár végül nem próbálta ki 
a kanapászörfölést, regisztráci-
óját nem szüntette meg, mivel 

úgy gondolja, ez kiváló lehető-
ség az olcsóbb utazásra és úgy 
véli, egyre nagyobb divat lesz 
világszerte. – Elmegy az ember 
nyaralni vagy csak a barátok-
kal egy hétvégére kirándulni és 
nem kell a szállásért fizetni, új 
embereket lehet megismerni, 
majd viszonozni a szívességet, 
hiszen adott a lehetőség, hogy 
legközelebb a vendéglátó jöjjön 
hozzám – mondja Krisztina. 
Hozzátette, férfiak és nők köré-
ben egyaránt népszerű a kana-
péztatás és nemcsak a fiatalok, 
a középkorúak is szívesen lát-
ják vendégül a kirándulókat. A 
couchsurfing igazi előnye, hogy 
ha elutazik egy másik országba 
nyaralni, nem kell a turistáknak 
szóló útikönyvekre hagyatkoz-
nia: a valóban legfelkapottabb 
helyek mellett egy helyi ismerős 
segítségével a város olyan titkait 
is felfedezheti, amilyenekről az 
útikönyvek sokszor nem is tud-
nak. Az sem utolsó szempont, 
hogy a drága turistacsalogató ét-
termek helyett beülhet oda, aho-
va a helyiek is járnak, miközben 
a szállása is otthonos. Krisztina 
szerint bár nagyon nagy szere-
pet játszik a szolgáltatás igény-
bevételénél a bizalom, a vendég-
látó és a turista mégsem teljesen 
látatlanban egyeztet egymással: 
már a regisztráció is egyfajta be-
mutatkozást jelent, hiszen meg 
kell adni a nevet, e-mail címet, 
írnunk kell magunkról és arról 
is, hogy mit szeretnénk csinál-

ni a kinézett városban, milyen 
nyelveket beszélünk, dohány-
zunk-e és a többi. Ugyanakkor 
bármennyire is jó móka és olcsó 
megoldás a couchsurfing, azért 
mindennek lehet veszélye, ezért 
ha vendégek vagy vendéglátók 
vagyunk, mindig érdemes ma-
gunknál tartanunk az értéke-
inket és a szállásról pontos ér-
tékelést adni, hogy a következő 
érdeklődő korrekt információk-
kal rendelkezzen. 
Nem csupán a nyaralást, az uta-
zást is olcsóbban megúszhatjuk, 
ha csatlakozunk a Facebook kö-
zösségi oldalon már így is több 
mint 440 tagot számláló Teleko-
csi Paks körhöz. Az interneten 
számos hasonló profilú oldal 
található, amelynek célja, hogy 
az autósok felajánlhassák szabad 
helyeiket, azaz útitársat találhas-
sanak költségeik csökkentésére, 
vagy egy jó hangulatú közös 
utazás érdekében; az utasok pe-
dig a körülményes tömegközle-
kedés helyett olcsóbb, gyorsabb 
és rugalmasabb utazási formát 
találhatnak. A sofőr járműve 
szabad helyeit pár kattintással 
meghirdetheti, telefonszáma 
megadásával pedig nagyobb 
bizalmat sugároz. A telekocsi-
szolgáltatás jó lehetőség új is-
meretségek és barátságok meg-
kötésére, ráadásul a résztvevők 
kényelmesen utazhatnak ház-
tól házig. Ami még fontosabb, 
hogy olcsóbban, mint tömeg-
közlekedéssel. Polgár Tamás, a 

Telekocsi Paks regisztrált tagja, 
hasonló oldalon már hosszú, 
németországi úthoz is talált úti-
társakat. Mint elárulta, az új re-
gisztrálók felvételéről a csoport 
tagjai döntenek, a rendszer mű-
ködése pedig nagyon egyszerű: 
a sofőr meghirdeti, mikor merre 
menne, és várja a jelentkezőket, 
akik szintén arra utaznának és 
beszállnának a benzinköltségbe. 
Az üzenőfalat végigfutva rög-
tön látható, hogy a Paks–Buda-
pest és Budapest–Pécs útvonal 
a legnépszerűbb a felhasználók 
között és, hogy a hirdetések fel-
adása után gyakran órákat sem 
kell várni jelentkezőre, sőt, még 
a négylábú útitárs sem akadály. 
Ha pedig valaki azon spórolna, 
hogy ingyen, profi idegenve-
zetővel fedezze fel a természet 
kincseit, csatlakozzon a Mi új-
ság az Ürgemezőn? elnevezési 
csoporthoz. Sáfrány Szilvia, 
az Ökocsiga Egyesület titkára 
folyamatosan tájékoztat a kö-
zösségi oldalon keresztül az 
élővilágban aktuálisan zajló 
eseményekről, az éppen virág-
zó növényekről, olvashatunk 
a természetvédelmi területre 
vonatkozó szabályokról, és ha 
akarunk, csatlakozhatunk a 
szervezett túrákhoz, így ingyen 
és bérmentve saját idegenveze-
tővel járhatjuk be az Ürgemezőt 
és környékét, és még növényha-
tározót sem kell majd vinnünk 
magunkkal. 

Matus Dóra

Kanapészörftől az olcsó fuvarig
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Jó adag igazságérzettel, tenni akarással 
van megáldva dr. Péger János, aki számára 
fontosak a közösségi értékek. Az e tulaj-
donságainak, elveinek megfelelő munkát a 
rendőri hivatásban találta meg. Munkáját a 
múlt év végén az Országos Rendőr-főkapi-
tányság vezetője ismerte el, most pedig az 
Év rendőre kitüntetést kapta meg Tolna me-

gyében. Az egyenruhát 1999-ben öltötte fel. 
A Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakának 
elvégzése után a Paksi Rendőrkapitányság 
nyomozója lett, 2005-ben a Pécsi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi ka-
rán jogi diplomát szerzett. 2007 októberétől 
vezeti a bűnügyi osztályt, 2010 februárjától 
a kapitányságvezető helyettesítését is ellátja. 
Két éve házasodott, kisfia, Péter tavaly nov-
emberben született. 
Dr. Péger János azt mondja, az újabb elis-
merés nemcsak az ő érdeme, kellett hozzá 
az a támogató háttér, amit a családja bizto-
sít, hiszen a rendőri hivatás nem nyolcórás 
munka, a családtagoktól nagy toleranciát 
kíván. Bármikor felhívhatják, bárhonnan el-
hívhatják őket, megesik bizony, hogy szent-
este kell felállni az ünnepi asztaltól. A bűn-
ügyi osztályvezető receptje szerint a sikerhez 
mindezen túl jó munkahelyi kollektíva kell, 
ami esetében szintén adott. – Ilyenkor soha 
nem egyéni teljesítményt értékelnek, hanem 
egy szervezet munkáját. A Paksi Rendőr-
kapitányság bűnügyi területe hosszú ideje 
kiegyensúlyozottan és jó eredménnyel dol-
gozik – összegezte hozzátéve, hogy minden 

bizonnyal ezt a munkát jutalmazták a két 
elismeréssel, ami számára fontos visszajelzés, 
nem beszélve arról, hogy nagy töltetet ad a 
további munkához. A Paksi Rendőrkapi-
tányság évek óta kiemelkedő eredményekkel 
büszkélkedhet megyei és országos összeha-
sonlításban, a bűncselekmények felderítésé-
nek eredményét tekintve a legjobbak között 
teljesít. Dr. Péger János arra törekszik, hogy a 
siker ízét minden kollégája megtapasztalja, a 
fiatalok azért, hogy rákapjanak, az idősebbek 
azért, hogy ne felejtsék el. Egy-egy felderítés, 
„zajos siker” ösztönzőleg hat, de az alezredes 
szerint maga a munka is motivációt jelent, 
hiszen nincs két egyforma ügy, nincs két 
egyforma eset. Ám dr. Péger János azt tartja a 
legnagyobb eredménynek, hogy a városban 
nyugalom van, a paksiak biztonságérzete jó, 
és ezt a kiegyensúlyozottságot, nyugalmat 
már hosszú ideje érezhetik az itt élők, ami-
ben a Paksi Rendőrkapitányság munkatár-
sainak is van szerepe. Célja, hogy ez fenn is 
maradjon. Ebben a szakmai elhivatottságon 
túl lokálpatriotizmusa is hajtja, tősgyökeres 
paksi, aki a jövőjét is ebben a városban kép-
zeli el.                                                               -vt-

Az év rendőrévé választották

Jutalommal ismerte el Miskolczi Péter rajparancsnok, Varga József, Tóth Gábor és Witt Péter gépkocsivezető, valamint Bor Péter és Veréb 
Attila beosztott tűzoltó munkáját a város önkormányzata. A paksi katasztrófavédelmi kirendeltségen tartott Flórián napi ünnepségen Hajdú Já-
nos polgármester és dr. Balázs Gábor tűzoltó alezredes köszöntötte a jutalmazottakat és az állomány tagjait. A Tolna megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság új vezetője elmondta: büszke arra, hogy a paksi állomány tevékenységével előkelő helyet foglal el az országos katasztrófavédelmi 
kirendeltségek között, 2013-ban a szakmai munka értékelésekor a paksi kollégák munkáját tartották a legjobb minőségűnek Tolna megyében. 
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Jó napot, mi újság?

Simon Szilárd
Mivel nagyon szeretem, amivel foglal-
kozok, nem tekintem munkának. Olyan 
ez, mintha nem is dolgoznék – mond-
ja Simon Szilárd rendőr őrnagy, a Paks 
Közbiztonságáért Díj idei kitüntetettje. 
A nyomozó alosztály vezetője egy tobor-
zó előadás hatására választotta a rendőri 
pályát és egy pillanatig sem bánta meg 
egykori döntését.

– Paks a világ legnyugodtabb helye – mond-
ja rendőrként és magánemberként is őszin-
te meggyőződéssel Simon Szilárd. A város 
példaértékű közbiztonságának okát több 
dologban látja. Elsőként említi, hogy az 
atomerőmű és a város munkahelyteremtő 
képességének köszönhetően itt a lakos-
ság jelentős többségének van megélhetése. 
Kiemeli azt is, hogy egy kisvárosról van 
szó, ahol az emberek ismerik egymást, fi-
gyelnek a másikra, és szólnak a rendőr-
ségnek, ha valami gyanúsat észlelnek. A 
térfigyelőkamera-rendszerről sem feled-
kezhetünk meg, aminek az utazóbűnözők 
körében igen komoly visszatartó ereje van. 
Mindennek eredményeként kevesebb a 
bűncselekmény a városban, lényegesen ki-
sebb esetszámmal kell dolgozniuk a rend-
őrség munkatársainak, van idő egy-egy 
ügy maradéktalan megoldására, ami meg 
is mutatkozik a Paksi Rendőrkapitányság 

kiváló felderítési mutatójában. Amilyen 
lelkesedéssel beszél minderről Szilárd, akár 
azt is lehetne feltételezni, hogy öröktől fog-
va rendőrnek készült, de nem így van. Kö-
zépiskolás volt a dunaújvárosi Bánki Donát 
Gimnázium és Szakközépiskolában, amikor 
egy toborzó előadás hatására meghozta a 
döntést és érettségi után felszerelt. Ahogy 
az akkoriban működött, határőrnek vonult 
be, majd a két hónapos kiképzést követően 
Csopakra került tiszthelyettesképző iskolá-
ba. Első munkahelye a budapesti nyolcadik 
kerületi rendőrkapitányság volt. Két hó-
napot járőrözött, majd élve a lehetőséggel 
nyomozótiszt-helyettes lett, dolgozott vizs-
gálóként és nyomozóként is. Igazán ekkor 
szerette meg ezt a munkát. Hétvégenként 
busszal járt haza a Dunaújvároshoz közeli 
Nagyvenyimbe. Az egyik ilyen utazás alkal-
mával ismerte meg Csillát, ami sorsfordító 
volt számára, hiszen a találkozásból szere-
lem, majd házasság lett. Mivel Csilla Pakson 
élt, ő pedig egyáltalán nem ragaszkodott 
Budapesthez, úgy döntöttek, hogy itt tele-
pednek le. Szilárd 1996-tól dolgozik a paksi 
kapitányságon. Először vizsgáló volt, majd 
nyomozó, aztán a nyomozó alosztály helyet-
tes vezetője, 2008-tól pedig alosztályvezető. 
Időközben kétszer is visszaült az iskolapad-
ba, az első állomás a zászlósképző szaktan-
folyam volt, majd elvégezte a Rendőrtiszti 

Főiskolát. Mint mondja, a vezetői beosztás 
ugyan sok papírmunkával jár, de azért van 
lehetősége a hozzá közelebb álló feladatokra 
is, azaz terepen dolgozni, illetve kihallgatá-
sokat vezetni. Kérdésemre elmondta, hogy 
eddigi munkája során ugyan életveszély-
be még nem került, de nehéz szituációkba 
igen, ám mindig megoldotta ezeket, ami 
valószínűleg annak köszönhető, hogy min-
denkor meg tudja őrizni a hidegvérét, illetve 
annak, hogy jól tud bánni, kommunikálni 
az emberekkel. Mint mondja, ezek nagyon 
fontosak a rendőri munkában, ahogy az is, 
hogy érzelmileg „kívül tudjon maradni”. Ez 
többnyire sikerül neki, ám él néhány olyan 
történet az emlékezetében, amelyek nagyon 
megviselték, közöttük egy tizenkét eszten-
dős gyermek halála, aki önkezével vetett vé-
get az életének. Munka után Paks határain 
túlra, felesége szülőfalujába, Györkönybe 
visz az útja, ugyanis 2001-ben odaköltöztek. 
A „kötelező” házi kedvencek, azaz a kutya 
és macska mellett tartottak galambokat és 
pónilovakat, aminek a gyerekek is örültek. 
Hárman vannak, párja első házasságából 
kettő és egy közös gyermek, rájuk a legbüsz-
kébb. Ami a munkát illeti, Szilárd biztos 
abban, hogy annak idején jól döntött, és ha 
eljön az ideje, a rendőrség kötelékéből fog 
nyugállományba vonulni.  

-gyöngy-
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Sport

Ezüstérmes a sakkcsapat
Véget értek a 2013/14-es sakk csa-
patbajnokság küzdelmei, az ASE 
NB I-es gárdája 63 pontot szerez-
ve az Aquaprofit-NTSK mögött 
a második helyen végzett. A ki-
lencfordulós sorozatban hatszor 
győzött és háromszor kikapott 
az ASE, mint azt Gosztola István 
szakosztályvezető elmondta, nem 
is emlékszik, mikor kaptak ki 
utoljára egy csb során ennyi alka-
lommal. A nyolcadik fordulóban 

Pakson, a Budapesti Titánoktól 
elszenvedett 5-7-es vereség oko-
zott leginkább meglepetést.
Az elsőtáblás Berkes Ferenc hét-
szer ült asztalhoz a kilenc forduló 
során, öt szerzett pontja több mint 
70%-os teljesítményt jelent. A 
szakosztályelnök kiemelte, hogy 
ebben az idényben leginkább a 
fiatalok vitézkedtek, az ifi korból 
épp kikerülő Balázs Gábor és Li-
zák Péter stabil NB I-es csapattag 

lett, a két játékosnál a következő 
cél, hogy elérjék a nagymesteri 
címet. A még ifjúsági korú Antal 
Tibor Kende négy győzelme és 
négy döntetlenje is kiváló ered-
mény, nagyon megdolgozott érte. 
Gosztola István külön kiemelte az 
ifjúsági korú Kaczúr Flóriánt, aki 
az utolsó négy fordulóban kapott 
lehetőséget az NB I-es csapatban, 
és két győzelmet, valamint két 
döntetlent ért el.

Az ASE második csapata az NB 
I/B Charousek csoportjában lett 
ezüstérmes a Hüsi SC mögött, 
mindössze fél ponttal megelőz-
ve az Alsószölnöki STE-t. A ki-
egyensúlyozott mezőnyben a 11 
forduló alatt 6 győzelmet, és 5 
vereséget könyvelhetett el Berta 
Tibor csapata. Kaczúr Flórián az 
NB I/B-ben négyszer ült asztal-
hoz, és mind a négyszer győzte-
sen állt fel a táblától.             (joko)

Az ASE NB I-es férfi kosárlabda-
csapata székesfehérvári győzel-
me után hazai pályán fogadta a 
Sopron együttesét és Szabó Zsolt 
vezérletével biztos győzelmet 
aratott. A vendégek az első fél-
időben még jól tartották magu-
kat, de a harmadik negyedben 14 
ponttal ellépett a Paks, és onnan 
már nem tudott felállni Sabáli 
Balázs együttese. ASE–Sopron 
KC: 84-66.
A következő, szolnoki fellépés 
tétje az volt, hogy a középsza-
kasz-elsőség, és ezzel együtt a 
rájátszásbeli pályaelőny melyik 
csapaté lesz. A Tisza-partiak már 
az első negyedben 10 pontos 
előnyre tettek szert, de ezt a nagy-
szünetig sikerült 7 pontra csök-
kenteni. A harmadik negyedben 
ismét ellépett az Olaj, nagyon 
rossz százalékkal dobott az ASE, 
30 perc után 15 pont volt a ven-
déglátók előnye. Sajnos az utolsó 
negyedben sem sokat változott a 
játék képe, mintha bedeszkázták 
volna a hazaiak gyűrűjét, így a 
Szolnok elérte a célját, a vissza-
vágóra tetemes előnyt szerzett. 
Szolnoki Olaj–ASE: 77-55.
A középszakasz utolsó meccsére, 
a Szolnok elleni visszavágóra tíz 
napot kellett várni a Tisza-parti-
ak EuroChallenge-szereplése mi-
att. A bolognai négyes döntőben 
először az orosz Triumph, majd a 
török Royal Hali Gaziantep ellen 

szenvedett vereséget az Olaj KK, 
így a negyedik helyen végzett. A 
hosszú szünetben edzőmeccset 
játszott az ASE a Kecskemét el-
len a Gesztenyés úton, a tartalé-
kos, de koncentráltabban játszó 
Bács-Kiskun megyeiek nyerték a 
találkozót. 
Az utolsó középszakasz-meccs-
re május első hétvégéjén a Gesz-
tenyés úton került sor. A Szol-
nok ellen Braniszlav Dzunics 
továbbra sem számíthatott az 
április 5-én utoljára meccselő, 
kézsérüléssel bajlódó Rodney 
McGruderre. Tovább növelte a 

vezetőedző gondjait, hogy  Tóth 
Ádám is kidőlt a sorból, az or-
vosi vizsgálat fáradásos talp-
csonttörést állapított meg. Az 
ASE centere begipszelt lábbal, a 
lelátóról figyelte társait, előrelát-
hatóan hat hét a gyógyulási idő.                                                                                 
Telt ház előtt indult a mérkőzés, 
az első negyedben keményen 
védekeztek a csapatok, nem is 
lehetett kosáresőt látni. A má-
sodik felvonásban zónára váltott 
az Olaj, és ez nem ízlett a paksi 
csapatnak, nehezen jutottak a 
gyűrű közelébe. A vendégek ez-
zel szemben szorgosan termel-

ték a pontokat, és a félidő végére 
öt pont előnyre tettek szert. A 
palánk alatt nagyon érződött 
Tóth Ádám hiánya, amikor Jo-
nes pihent, sokszor a 202 cm-es, 
90 kg-os Körtélyesinek kellett 
„birkóznia” a 212 cm-es 110 kg-
os Báder Mártonnal. A harma-
dik negyedben fogcsikorgatva, 
keményen küzdött az ASE, de 
Lóránt dudaszóra behulló trip-
lájával tovább növelte előnyét 
a vendégcsapat. Az utolsó fel-
vonásban is teljes erőbedobás-
sal játszottak a piros-kékek, az 
utolsó percre sikerült is 3 pontra 
felzárkózni, de elég volt némi 
figyelmetlenség, amit azonnal 
büntetett a Szolnok. ASE–Szol-
noki Olaj 67-76.
A középszakaszt a Szolnoki Olaj 
nyerte, második lett az ASE, 
harmadik helyen a Sopron KC, 
a negyediken a Kaposvári KK 
végzett. Ötödik lett a KTE-Duna 
Aszfalt, az Alba Fehérvár pedig a 
hatodik helyen zárt.  A rájátszás-
ban a fenti hat csapathoz csatla-
kozik az alsóházi rájátszást nyerő 
Pécsi VSK-PANNONPOWER, 
és a második Egis Körmend. A 
rájátszásban először a Pécs ellen 
kell bizonyítani a paksi csapatnak. 
Az első fordulóban szoros mér-
kőzésen 84-75-re nyert az Atom-
erőmű a Gesztenyés úton, a kö-
vetkező meccs 12-én lesz a pécsi 
Lauber Sportcsarnokban.  Kovács

Pécsen át vezet az út a legjobb négybe
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,  
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással  
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,  

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Nem volt szerencséjük Mont-
pellier-ben az Atomerőmű SE 
cselgáncsozóinak, a franciaor-
szági kontinensviadalon mind-
annyian helyezetlenül zártak. 
– Nagy reményekkel mentünk 
ki, jó lett volna legalább két 
érmet szerezni, ehhez képest a 
csapatversenyig még mérkőzést 
sem sikerült nyerni – kezdte az 
Európa-bajnokság értékelését 
Hangyási László, az Atomerő-
mű dzsúdósainak vezetőedzője. 
– Cirjenics Miklós még Tatán 
szerzett egy sérülést, és nem 
tudott edzeni. Ez kihatott Bor 
Barna munkájára is, hiszen 
egymás edzőpartnerei, s mivel 
Ömböli Renátó mind a mai 
napig beteg, Barna sem tudott 
kivel dolgozni. Visszanéztem 

Cirjenics meccsét az első he-
lyen végző cseh Lukas Krpalek 
ellen a 100 kg-os súlycsoport-
ban, és úgy gondolom, simán 
meg lehetett volna adni Miki 
akciójára az ippont, amivel 
ugye rögtön nyert volna. Ehe-
lyett waza-arit ítéltek csak, ez 
megzavarta, a cseh fiú pedig 
fordítani tudott. Barna a +100 
kg-ban rögtön az elején egy 
pillanatra hibázott és a szlovén 
Matjaz Ceraj dobott rajta egy 
waza-arit. Hiába hajtott végre 
rajta Barna két yukót és intették 
háromszor az ellenfelet, nem 
tudta behozni a hátrányát. Ha 
egy kicsit összeszedettebb, a 
negyedik intést is kiharcolhat-
ta volna, de addigra már ő is 
fáradt volt. Csoknyai Lacinak 

a +81 kg-ban még egyszer sem 
sikerült idáig legyőzni az olasz 
Antonio Cianót, most intések-
kel kapott ki 3-2-re. Visszanéz-
ve a meccset, nem tudom, hogy 
a 2. és 3. intést miért kapta. 
Laci kának volt két jó akciója, az 
egyik yukót ért volna, ráadásul 
az olasz nagyon elfáradt a vé-
gére, de valahogy nem tudta a 
maga javára billenteni a mérkő-
zést. A csapatversenyben Kiss 
Norbi egy intéssel kapott ki 
portugál ellenfelétől, Csoknyai 
ott nyert, tehát nem vereséggel 
zárta az Eb-t. 
Hangyási László hozzátette: 
– Érdekesen alakul ez az év. 
Volt, amikor minden összejött, 
Montpellier-ben semmi. Re-
méljük, hogy letudtuk a pech-

sorozatot, dolgozunk tovább. 
Május 22-én indul az olimpiai 
kvalifikáció, a két nehéz em-
berünknek igazából magát kell 
felkészíteni, míg a 81 kg-ban 
Csoknyai Lacinak kemény ri-
valizálásra kell számítania. Az 
ő súlycsoportjában Krizsán 
Szabolcs bronzérmet nyert, így 
a világbajnokságig védettséget 
élvez, az ő versenytervétől függ, 
hogy az addig sorra kerülő hat 
verseny közül melyiken indul-
hat Laci. A lényeg az, hogy ahol 
Laci elindul, ott érmet nyerjen, 
vagy legalább tartsa jelenlegi 
második pozícióját a súlycso-
port jelenlegi harmadikjával, 
Ungvári Attilával szemben, aki 
kemény vetélytárs.                                   

(kj)

Az MTK elleni 3:1-es vereség-
gel kezdte az áprilist az MVM-
Paks labdarúgócsapata az OTP 
Bank Ligában. A közvetlen 
riválistól elszenvedett fiaskót 
követően Pakson a többség – 
teljesen érthetően – temetni 
kezdte a zöld-fehér gárdát, a ki-
esés szele valóban megérintette 
a Fehérvári úti klubot. A csapat 
azonban ezután négymeccses 
veretlenségi szériát épített, ami 
jelenleg is tart. A Csertői-ala-
kulat Mezőkövesden 2:2-es, 
majd hazai pályán a listavezető 
DVSC ellen 0:0-s döntetlen ért 
el. Az egylet ezután megszakí-
totta több mint 280 napig tartó 
nyeretlenségi sorozatát és Di-
ósgyőrben 4:0-ra diadalmasko-
dott, majd a következő forduló-
ban a Kecskemétet 2:0-ra múlta 
felül. 

– Jól játszottunk, bár tudom, 
hogy a mérkőzéseken vannak 
hullámvölgyek, de ezeket most 
átvészeltük. Megérdemelten 
nyertünk, lőhettünk volna több 
gólt is itt a végén. De semmikép-
pen sem érezhetjük magunkat 
biztonságban, ami ma öt pont, 
az holnap lehet, hogy csak ket-
tő. Az összes mérkőzést be kell 
húznunk, ha kiszámoljuk, csak 
akkor tudunk bennmaradni 
– nyilatkozta a KTE-Phoenix 
Mecano elleni meccs után Cser-
tői Aurél vezetőedző. Az MVM- 
Paks jelenleg a 14. helyen áll 27 
forduló után, májusban a Hala-
dás és a Ferencváros otthonában 
vendégszerepel, a kettő között 
pedig a Pápát fogadja. A paksi-
ak öt ponttal előzik meg a már 
kieső helyen található Mezőkö-
vesdet.                       Faller Gábor

Reméljük, letudtuk a pechszériát

Megszakadt a nyeretlenségi sorozat
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TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

Rendezvényterem 
és épület bérelhető 
az Élet Házában családi, üzleti 
és civil rendezvények számára, 

15-60 főig. 
Érdeklődni: (70) 776-8271

Pakson, az Ősz utcában jó állapotú, 
1907-ben épült 83 m2-es műemlék 
présház eladó. Irányár: 3,1 M Ft.

Pakson, a Tolnai úton, első emele-
ti, felújított, hőszigetelt 51 m2-es 2 
szobás összkomfortos téglaépítésű 
lakás eladó. Irányár:12,8 M Ft.

Németkéren 1546 m2-es területen 
125 m2-es 2 és félszobás, összkom-
fortos, gázfűtéses, családi ház, mel-
léképülettel, garázzsal, szuterénnal 
eladó. Lehetséges az 1500 m2-es te-
rületet, ami a Pozsonyi utcára nyílik, 
építési telekként használni vagy kü-
lön megvásárolni. Irányár: 10,5 M Ft.

Pakson, a városközpontban, a Rákó-
czi utcában 4 szoba összkomfortos, 
gáz és villanyfűtéses családi ház ga-
rázzsal eladó. Irányár: 18,3 M Ft.

Pakson, az Öreghegy utcában tető-
tér-beépítéses, frissen felújított 86 
m2-es, 3 szoba, nappali, konyhás, 
gázkonvektoros, cserépkályhás, vil-
lanyfűtéses, ipari árammal ellátott 
45 m2-es melléképület, 1000 m2-es 
telken, sok gyümölcsfával eladó. 
Irányár: 20,5 M Ft.

Pakson, a Bástya utcában 5 és fél-
szobás összkomfortos családi ház 
szuterén, földszint, tetőtér, garázzsal 
+ önálló kis házzal eladó. Irányár: 32 
M Ft.

Pakson, az Ősz utcában 90 m2-es 
présház, pince, első felén garázzsal 
eladó. Irányár: 3,85 M Ft.

Pakson a Kossuth Lajos utcában 3 
lakásos társasházban 58 m2-es össz-
komfortos udvartéri lakás + 765 m2-
es építési telek eladó. Irányár: lakás 
12,5 M Ft, építési telek: 5,5 M Ft.

Pakson a Jámbor Pál utcában 130 
m2-es, összkomfortos családi ház, 
udvarral, tárolóhelyiséggel eladó. 
Irányár: 16,5 M Ft.

Óbudán, a Vörösvári u 3 szobás, 72 
m2-es II. emeleti, felújított összkom-
fortos lakás eladó. Paksi 2 szobás, er-
kélyes lakáscsere lehetséges. Irány-
ár: 13,5 M Ft.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos

Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@freemail.hu 

Bár a szervezett szurkolással már 
felhagyott a tavaly huszadik év-
fordulóját ünneplő Atomic Boys, 
a szurkolói egyesület továbbra is 
számos programot szervez. Ha-
gyományos horgászversenyük 
és maratoni kosárlabdatornájuk 
mellett idén a streetball szerel-
meseit szólítják meg. Babik Ró-
berttől, az Atomic Boys Szurkolói 
Egyesület vezetőjétől megtudtuk: 
korábban baráti körben már ren-

deztek ilyen bajnokságot, most 
azonban bárki nevezhet. A soro-
zatot hétvégenként bonyolítják 
le Paks különböző utcai pályáin 
ötfős társaságoknak. Minden 
hétvégén díjazzák az első három 
helyezettet, a részt vevő csapatok 
pontokat kapnak, a bajnokságot 
pedig az nyeri, aki a lehető leg-
több helyszínen a legtöbb pontot 
gyűjti. A program célja a kosár-
labda megszerettetése.             efgé

Vereséggel kezdte a 2014-es esz-
tendőt a Paksi SE Teniszcsapata 
az OB III-as bajnokságban: a 
zöld-fehér klub kikapott a Sió-
foktól. Tavaly a hetedik helyen 
végzett a teniszcsapat az OB II-
es bajnokságban, ami azt jelen-
tette, hogy a 2014-es szezont a 
harmadik vonalban kezdi a tár-
saság. Az Országos Tenisz Szö-
vetség idén teljesen megrefor-
málta a csapatbajnoki rendszert, 
így esély sem volt arra, hogy a 
gárda kérelem útján egy osztály-
lyal feljebb indulhasson. Ebből 

jól is kijöhet a társaság, mert ha 
megnyeri a mostani kiírást, jö-
vőre ismét OB II-es lehet a PSE 
teniszcsapata. A szombati mér-
kőzésen végül nem várt veresé-
get szenvedett a Paks, a Siófok 
szoros meccsen 5-4-re legyőzte 
a kissé tartalékos zöld-fehéreket. 
A célok ettől függetlenül nem 
változtak, a csoport megnyerése 
a cél. A vasárnapi pécsi találko-
zó a rossz időjárás miatt elma-
radt, így a gárda legközelebb 
május 10-én lép pályára hazai 
salakon.                           Faller G.

Február óta zajlanak Pakson 
thai boksz tréningek egy Tol-
nai úti fitneszközpontban. Az 
edzéseket két, rendvédelmi 
szervezetnél dolgozó fiatal-
ember tartja. Mede Zsom-
bor korábban az Atomerőmű 
Sportegyesület cselgáncs szak-
osztályában ért el sikereket. Az 
ütéseken és rúgásokon alapuló 
thai boksszal pár éve ismerke-
dett meg. – A holland vonalat 
igyekszünk képviselni, ahol 
teljes intenzitással gyakorolják 
a technikákat. Ehhez szükséges 
sípcsontvédő, bokszkesztyű, 
fogvédő, bandázs, rúgópárnák, 
különböző pontozókesztyűk. 
Ezekkel mi mind rendelke-
zünk, így aki eljön hozzánk, 
annak csak egy pólóra és egy 
rövidnadrágra van szüksége. 
Ha a második edzés után is 
úgy gondolja az érdeklődő, 
hogy szeretné folytatni, akkor 
kötelező előírás a sportorvosi 
engedély. Végezetül egy saját 
fogvédőre és egy szuszpenzor-
ra is szükség van.
Kovács Gábor 2001 óta thai 
bokszol, de emellett több ha-
sonló jellegű küzdősportot is 

űzött, versenyek rendszeres 
résztvevője. Többször kötelek 
közé lépett a thai boksz, illetve 
a muay thai magyar bajnoksá-
gon, ahol második, harmadik 
helyezést ért el, és bunyózha-
tott a profi magyar bajnoki 
címért. A két tréner korábban 
már próbálkozott szervezett 
kereteken belül thaiboksz-
tanítással, az áttörés az idén 
télen történt. A foglalkozáso-
kat egyre többen látogatják, az 
edzéseken már közel húszan 
részt vesznek rendszeresen. A 
tréningeken lányok is megfor-
dulnak. – Nekik nem egészen 
a sportrészét tanítjuk, inkább 
a női önvédelmi részét. A női 
önvédelem teljesen más, mint 
a versenysport  – tette hozzá 
Kovács Gábor. Az edzésekre 
minden korosztályt szívesen 
várnak, előképzettség nem 
feltétel. A foglakozások heten-
te két alkalommal, szerdán és 
pénteken a késő délutáni, kora 
esti órákban zajlanak. Az erőn-
léti edzések mellett a technikai 
képzésre helyezik a fő hang-
súlyt az oktatók.         

-röné-

Utcai kosárlabda-
bajnokságot indít
az Atomic Boys

Thai boksz 
már Pakson is

Vereséggel indult 
a bajnokság

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

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

1%
Amennyiben a Tűzvirág Táncegyüttes 
további színvonalas tevékenységét 
támogatni kívánja, úgy kérjük, hogy 
személyi jövedelemadó bevallásakor 
nyilatkozzon úgy, hogy adója 1%-át 
egyesületünknek ajánlja fel.
A nyilatkozaton Önnek fel kell tüntet-
ni a Tűzvirág Táncegyesület Paks el-
nevezést és az egyesület adószámát: 
18850594-1-17.

Köszönjük támogatását!
Tűzvirág Táncegyüttes Vezetősége

Vörös kakasok 
(4-4,5 kg) 2000 Ft/db

Fehér kakasok
(2 kg) 1200 Ft/db

Tel.: 70/215-0047

A paksi Mikka-Makka 
Családi Napközi 
nyárra kisegítő 

(dajka) 
munkatársat keres, 

rugalmas 
időbeosztással. 

Fényképes önéletrajzokat a 
mikkamakkajatszo@gmail.com 

e-mail címre várjuk.

A Pesti Magyar Operett Színpad bemutatja:

An y á k  n a pi 
O p e rettg á l a
fergeteges operettshow 
kiváló művészek közreműködésével

Csengey Dénes Kulturális Központ, 2014. május 15. 19 óra
Sztárvendég:  Oszvald Marika Jászai Mari-díjas, Érdemes művész

Jegyek elővételben már kaphatók a helyszínen!  Paks, Gagarin utca 2. Telefon: 75/519-150
Jegypénztári nyitva tartás: hétfő–csütörtök 13–18 óráig.

Bővebb információ: www.magyaroperett.hu; musor@magyaroperett.hu

A Paksi Kertbarátok Egyesü-
letének felhívására ismét ki-
nyílnak a kertek május 17-én 
a látogatók előtt, akik az aláb-
bi helyeken csodálhatják meg 

a tavaszi kerteket, és néhány 
jó tanáccsal gazdagodhatnak, 
praktikát leshetnek el a kertész-
kedést illetően délelőtt 10 és 
délután 5 óra között.

 Nyiratiné Nász Rózsa Hattyú u. 15.
 Horváth Andrásné Munkácsy Mihály u. 24.
 Pupp Józsefné Virág u. 78.
 Nikl Józsefné Nádor u. 45.
 Ledneczki Erzsébet Hősök tere 13.
 Schuszter Györgyné Kápolna u. 21.
 Fodor Vilmosné  Imre u. 12.
 Balázs Pálné Kornis u. 49.
 Zuschlag Jánosné  Nádor u. 5.
 Kern Józsefné  Katona József u. 1.

Nyitott kertek

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet   

Takarékszövetkezetünk versenyképesség javítá-
sához, piac megőrzéshez, kapacitás bővítéshez 
kedvező forrásokat biztosít őstermelők és mező-
gazdasági termelést folytató vállalkozások számá-
ra. Beruházási- és forgóeszköz hitelek, támogatás 
előfinanszírozás, likviditást biztosító hitelek.
          
Ideális, személyre szabott számlavezetési megol-
dások, befektetések, megtakarítások, biztosítá-
sok. 
Részletekért keresse fiókjainkat !

7030 Paks, Villany u. 4.  06-75/511-240
7030 Paks, Barátság u. 3.  06-75/510-216
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Írország Hercegnője látogat 
a paksi közönséghez!

A Catherine Gallagher nevével fémjelzett Queen of the Dance – szuperproduk-
ció – Ír Sztepp Tánc Show 2014. május 29-én 19 órás kezdettel, a paksi Csen-
gey Dénes Kulturális Központ színpadán fantasztikus kikapcsolódást nyújt, 
amelynek Ön is részese lehet. Az előadás premierje Angliában volt májusban.

Catherine Gallagher új táncműfajt teremtetett, amely egyszerre őrzi az ír 
sztepptánc hagyományait, de mégis modern és megújult. A Queen of the 
Dance, nevének megfelelően valóban az ír sztepptánc Hercegnőjét mutatja be 
a hazai közönségnek - összetársít sokféle stílust és műfajt, legyen az akroba-
tikus tánc vagy balett, ezzel különleges és kihagyhatatlan kulturális élményt 
ígérve!
A Queen of the Dance az ír sztepptánc legkiválóbb táncművészeiből álló tár-
sulat. Szólótáncosa és koreográfusa az ír nemzeti bajnok és többszörös világ-
bajnok Catherine Gallagher, aki tagja volt a világhírű Riverdance együttesnek 
és megannyi vezető társulatnak, akik eme jeles műfajban szórakoztatják a 
közönséget.
A géppuskalábú táncosok lábdobpergésének hangja szinte extázisba hozza a 
közönséget. Catherine dinamikus, szenzációs és lélegzetállító szólókat táncol. 
Szabad szemmel szinte alig követhető, ahogyan a profi táncművészekből álló 
társulat elképesztő sebességgel szteppel a színpadon
A gyönyörű fellépő ruhák, fergeteges ritmusok, új, modern koreográfiák mel-
lett az előadás részét képezi, akár önálló koncerttel is felérő ír dallamok. 

Jöjjön el, nézze meg Catherine Gallagher tánckarának produkcióját és ajándé-
kozza meg magát egy életre szóló élménnyel, melyet a szervezők garantálnak!
Amennyiben felkeltettük az érdeklődésüket, és további információt szeretné-
nek kérni a jegyekkel illetve az előadással kapcsolatban, a lenti elérhetősége-
inken tudnak érdeklődni.

Jegyek kaphatóak: 
A helyszínen (Paks, Gagarin utca 2. 
Tel.: 75/830-350); az  Omega Jegyiro-
dában (Paks, Dózsa György út 102. 

Tel.: 0620/571-0848, 75/5410-688);
valamint az IRISHDANCE•HU web-
oldalon és az InterTicket országos 
üzlethálózatában.

2014. május 29. 19 óra
Csengey Dénes Kulturális Központ


