
Mindössze egy sporttáskával és három napi hidegélelemmel jelent meg a vá-
rosban abban a hiszemben, hogy csupán pár hétre marad, majd ebből az-
tán évek, évtizedek lettek. Mára nyugalmazott mérnök, ám egy percig sem a 
nyugdíjasok hétköznapi életét éli Pálmai István.

Portrénk a 19. oldalon

Az akciós kamat feltételei: 30 napos lekötés esetén: lakossági számla nyitása (vagy meglévő számla), élő bankkártya vagy 
bankkártya-igénylés beadása, jövedelem számlára irányítása (annak érkezése, vagy megtörténtéről igazolás benyújtása 
legkésőbb a lejáratig) és legalább kettő tartós megbízás vagy felhatalmazás adása (megléte) a számlára, 60 és 90 napos 
lekötés esetén: lakossági számla nyitása (vagy meglévő számla), élő bankkártya vagy bankkártya-igénylés beadása. Meg-
lévő betétösszegekre: számlanyitás, illetve élő már meglévő bankszámla és erre kettő tartós megbízás vagy csoportos felha-
talmazás adása (megléte). Az akció március 26-tól visszavonásig érvényes. EBKM mértéke megegyezik a kamat mértékével.

MAJÁLISMAJÁLIS
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A Szociális Intézmények 
Igazgatósága mindennapja-
iról tájékozódtak az idősek 
otthonában tett látogatásukon 
a képviselő-testület tagjai. 
Korábban már több intéz-
ményben jártak azzal a céllal, 
hogy megismerjék az ottani 
körülményeket, s az azokban 
folyó munkát. Tell Edit azt 
mondta, a 2010 októberében 
megalakult testület néhány 
tagja új, számukra fontos, 
hogy bejárhassák az önkor-
mányzat által fenntartott, il-
letve támogatott intézménye-
ket. A város alpolgármestere 
arról is tájékoztatott, hogy az 
intézménynél egy előre nem 
tervezett beruházásra kerül 
sor: új autót kap a támogató 
szolgálat, hogy kényelmeseb-
ben, könnyebben szállíthas-
sák a mozgásukban akadályo-
zottakat, időseket. A kisbuszt 
– ami hatmillió forintba kerül, 
az akadálymentesítése pedig 
1,2 millió forintot tesz ki – a 
költségvetési tartalék kerete 
terhére vásárolta meg az ön-
kormányzat. A kocsi később 
áll munkába, előbb rámpával 
szerelik fel. 

A testület tagjait Gogolák Ró   -
bertné, az intézmény igaz-
gatója kalauzolta az idősek 
otthonában. Felidézte, hogy 
korábban a régi szülőotthon 
helyén egy harminc férőhelyes 
idősek otthonát működtetett a 
város. A falak vizesek voltak, 
az emeletre csigalépcsőn lehe-
tett feljutni. A mostani, Kis-
hegyi úton lévő épület viszont 
tágas, világos és kényelmes. A 
korábbi bölcsőde átalakítása 
után, 1998-ban adták át, akkor 
50 férőhely volt, most 86. Az 

igazgató beszélt arról is, hogy 
az otthonban van a házi jelző-
rendszer központja, amit 2000-
ben, Tolna megyében elsőként 
adtak át. Először 15 készülék 
volt, most 140, és már nem 
csak Pakson, hanem a kistérség 
többi településén is. A támo-
gató szolgálat elindításával is 
úttörő volt a megyében Paks. 
A város 2002 óta biztosítja ezt 
a szolgáltatást. A beszámolót 
követően Hajdú János polgár-
mester köszönetet mondott a 
dolgozók munkájáért és jelez-

te, hogy az önkormányzat a 
jövőben is szeretné működtetni 
az intézményt, majd a képvi-
selők körbejárták az épületet. 
Tell Edit összefoglalója szerint 
a Paks Város Szociális Intéz-
mények Igazgatóságához tar-
tozó összes intézményben ma-
gas színvonalú az ellátás. Az 
önkormányzat e téren is több, 
nem kötelező feladatot vállal 
magára. Kiemelte az autista 
csoportot, ahol három gyógy-
pedagógus és két gondozó látja 
el a sérülteket.          Vida Tünde

Az idősek otthonába látogattak

A régészeti örökségért Schön visner István 
emlékérmet vett át Hajdú János polgár-
mester a műemlékvédelem területén kifej-
tett munkájáért dr. Réthelyi Miklós nem-
zeti erőforrás minisztertől a Parlamentben 
április 20-án. A kitüntetést négyen, köztük 
Paks polgármestere vehették át a műemlé-
ki világnap alkalmából tartott ünnepségen. 

A paksi önkormányzat az 1980-as évektől 
minden évben jelentős összeggel támogat-
ta a dr. Visy Zsolt által vezetett lussoniumi 
ásatásokat. Ennek köszönhetően a római 
erőd védelmi rendszere az 1990-es évek 
elejére nagymértékben kutatottá vált, vala-
mint jelentős leletanyag került a felszínre. 
Részben utóbbi bemutatására az önkor-
mányzat 1993-ban megalapította a Városi 
Múzeumot. A dunakömlődi ásatásoknál a 
kétezres évek elején az addig több tulajdo-
nos kezében lévő területet az önkormányzat 

megvásárolta. A műemléki helyreállítás so-
rán a katonai tábor déli oldalán a tábor déli 
fala a két kaputoronnyal, egy hozzá tartozó 
kaszárnyaépület és az ezekre ráépült kis-
erőd műemléki rekonstrukciója készült el, 
megindult a terület parkosítása, emellett inf-
rastrukturális beruházások történtek. 2007–
2008 folyamán felépült az északi erődfal és 
a két kaputorony, jórészt az önkormányzat 
saját költségvetéséből. A paksi önkormány-
zat is részese volt annak a nagyszabású 
programnak, amely a dunai limesszakasz 
világörökségi jelölésének előkészítését 
tűzte ki céljául. Az elmúlt év decemberé-
ben lezárult projekt során elkészült egy új 
kertépítészeti koncepció, a táboron kívül 
elhelyezkedő majdani fogadóépület terve, 
kétnyelvű ismertető táblák Lussoniumban, 
a romkert új honlapja, illetve egy nemzet-
közi konferenciának is otthont adott Paks

-matus-
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Letették az Európai Unió 
támogatásával megvalósuló 
Paks és térsége hulladékgaz-
dálkodási rendszer alapkö-
vét a paksi szeméttelepen. 
A projektnyitó rendezvény 
a művészeti iskolában foly-
tatódott, ahol a megjelent 
vendégek megismerhették a 
rendszer technológiáját és a 
további feladatokat. Szerző-
dés szerint a kivitelezés de-
cember 31-ig fejeződik be. 

Tóth Ferenc országgyűlési 
kép  viselő, kormánymegbízott 
a projektnyitó rendezvényen 
méltatta a paksi beruházást, 
amelyre az Új Széchenyi 
Tervben 1 milliárd 128 millió 
forintot nyert a megvalósítás-
ra alakult, Paks mellett hat 
települést összefogó társulás. 
Az ünnepélyes alapkőleté-
tellel elkezdődött az új hul-
ladékgazdálkodási rendszer 
építményeinek kivitelezése. 
A lehető leggazdaságosabb 
technológia kiépítése a cél, 
mondta el a művészeti is-
kolában tartott nyitóprog-
ramon Puskás János, a DC 
Dunakom Kft. ügyvezetője, 
aki a rendszer tervezett mű-
ködését ismertette. A szak-
ember kiemelte: a feladat az 
(ami egyben uniós elvárás 

is), hogy a lerakótól minél 
több újrahasznosítható anya-
got eltérítsenek és kizárólag 
azok a hulladékok kerülje-
nek a szeméttelepre, amelyek 
egyéb hasznosításra nem al-
kalmasak. 
– Ez a cél csak a lakossággal 
közösen valósítható meg – hív-
ta fel a figyelmet Hajdú János. 
Városunk polgármesterének 
tájékoztatása szerint a kertes 
házakhoz házi komposztáló 
edényeket helyeznek ki, hogy a 

szeméttelepre már ne is jusson 
ki a zöldhulladék egy része, 
ezenkívül zöldhulladékgyűjtő 
akciókat szerveznek, ahonnan 
nem a lerakóba, hanem egy kü-
lön komposztálótelepre kerül a 
hulladék. Az építési törmelék 
lerakása ezentúl is elkülönítve 
történik majd, és újabb szige-
tek kialakításával növelni fog-
ják a szelektív hulladékgyűjtés 
hatékonyságát. A rendszerben 
a szelektíven begyűjtött pa-
pírt, műanyagot és üveget még 
egyszer átválogatják, báláz-
zák, majd értékesítik, az ebből 
származó bevétel csökkenti a 
működési költségeket. Emel-
lett a kommunális hulladékot 
meghatározott mennyiségig 
továbbra is ingyenesen fogad-
ják majd a szeméttelepen, és a 
hulladékudvar is rendelkezésre 
áll. – Kérem a lakosságot, hogy 
legyen a segítségünkre – hang-

súlyozta Hajdú János –, hiszen 
nem csak elnyerni kellett azt a 
több mint egymilliárd forintos 
állami támogatást, aminek kö-
vetkeztében egy közel kétmil-
liárdos bruttó bekerülési értékű 
rendszert tud majd a társulás 
működtetni, hanem ezt a lehető 
legolcsóbban kell üzemeltetni 
is. 
A hulladéklerakóban már el-
kezdődött az alapozást megelő-
ző munkagödrök kialakítása. 
Nagy mennyiségű talajcserét 
kell a beruházás előkészítése-
ként elvégezni, az építés majd 
ezt követően indulhat el. A 
kivitelezéssel párhuzamosan 
zajlik a működéshez szükséges 
gépek, járművek beszerzése 
is, a próbaüzem kezdetét 2013 
januárjára tervezik. Az építmé-
nyek makettje egyébként meg-
tekinthető az irodában.         

Dallos Szilvia

Fórum
A projekt keretében 2012. 
május 16-án, 16 órai kezdettel 
lakossági fórumot tartanak, 
melynek helyszíne a polgár-
mesteri hivatal nagyterme 
(Paks, Dózsa György út 55-
61). A fórum célja, hogy a 
lakosság megismerje az új 
rendszert, tájékoztatást kap-
jon a folyamatban lévő beru-
házásokról, továbbá gyakor-
lati ismeretek átadásával, a 
tapasztalatok megosztásával 

elősegítse a projekt eredmé-
nyességét, azaz a szelektíven 
gyűjtött hulladék arányának 
javítását, a szerves hulladék 
elkülönített gyűjtését és újra-
hasznosítását. 
A szervezők kérik, hogy a 
lakossági fórummal, illetve a 
projekttel kapcsolatos kérdé-
seikkel keressék az informá-
ciós irodát az alábbi elérhe-
tőségeken: Poligon Irodaház, 
Paks, Deák F. u. 3. 9:00 és 
15:30 között. Zöldszám: 06-
80-205-290. E-mail: hulladek.
iroda@paks.hu.

A lehető legtöbb hulladékot 
újrahasznosítják majd az új központban

A magyar állam idén 85,5 milliárd forintot fordít a környezetbarát, 
az unió elvárásainak megfelelő hulladékgazdálkodási rendszerek 
kiépítésének támogatására. A paksi projekt nagyságát tekintve 
közepes méretű beruházás, de a térség összefogása példaértékű, 
mondta el a rendezvényen Hevesi Zoltán Ajtony, az Energia Köz-
pont hulladékgazdálkodási osztályának vezetője.
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A címbéli két cél vezérelte az 
első roma önkéntes nap szer-
vezőit, amikor meghirdették 
a Föld napjához kapcsolódó 
programot. A rendezvényen 
a cigány közösségi ház kör-
nyezetének rendbetétele várt 
feladatként az önkéntesekre, 
közben a gyermekek aszfalt-
rajzversenyre nevezhettek, 
és ruhaosztást is tartottak. 
A programot közös vacsora 
zárta.  

A cigány közösségi ház kör-
nyezetének rendbetételét vál-
lalták az önkéntesek a Föld 
napjához kapcsolódóan meg-
hirdetett programon. A ren-
dezvény szervezői, a paksi 
önkéntes központ, a roma nem-
zetiségi önkormányzat, a DC 
Dunakom Kft. képviseletében 
Cseh Tamás, és Tell Edit, Paks 
alpolgármestere nem csupán a 
munkaeszközökről, a takarítás 
utáni közös kikapcsolódás le-
hetőségéről is gondoskodtak. 
Amíg a szülők az udvar rend-
betételén munkálkodtak, addig 
a gyerekek aszfaltrajzverse-
nyen ügyeskedhettek. Óvjuk, 
védjük a természetet – ez volt a 
téma, amelyben elkészíthették 
alkotásaikat, és amiért érdekes 

ajándékok: bonszai és tengeri 
kagylók vártak a legügyeseb-
bekre. A közös környezetszé-
pítő munka ugyan nehezen 
indult, de a kezdeti tanácstalan-
ság után szinte minden résztve-
vő kapát, seprűt és gereblyét 
fogott vagy éppen az udvaron 
szétdobált hulladékot gyűjtöt-
te zsákokba. Közben a füvet 
is lenyírták, majd a virágokat, 
bokrokat szedték rendbe az ön-
kéntesek. 
– Elvárjuk a cigány társadalom-
tól, hogy rendet tartson maga 

körül, de ez a társadalom nem 
tudja, hogy számunkra mi a 
rend, hiszen ők nem eszerint 
éltek, nem tanulták meg. Egyik 
célja ennek a napnak, hogy 
példát mutassunk, másik, hogy 
együtt legyünk a helyi romák-
kal és erősítsük az irántuk táp-
lált bizalmat – hangsúlyozta 
Tell Edit. A rendezvény alatt 
a Magyar Vöröskereszt helyi 
szervezetének támogatásával 
ruhaosztást is tartottak. A meg-
fáradt kertészkedők jutalma 
egy tányér babgulyás volt. A 

programot cigánytáncok tanu-
lása és közös beszélgetés zárta. 
A roma önkéntes napot hagyo-
mányteremtő szándékkal hívták 
életre. Mint azt Berki Attilától, 
a roma nemzetiségi önkormány-
zat elnökétől megtudtuk: nem 
csupán a Föld napjához kapcso-
lódó környezetvédelmi akciók 
meghirdetését tervezik, ezentúl 
rendszeresek lesznek a közös-
ségi ház, valamint a Dankó és a 
Síp utca környékének szépítését 
célzó programok. 

Dallos Szilvia

Hosszú szünet után benépesül-
het az uzdi sportpálya, hacsak 
egy hétvége erejéig is. Május 
11-12-én motoros találkozót 
rendeznek, amelyet egy sze-
rény összeggel a paksi önkor-
mányzat is támogat. Tell Edit 
alpolgármester elmondta, hogy 
a találkozó és kulturális prog-
ram szervezőitől e támogatás 
ellenében azt kérték, hogy a 
szintén Uzdon lévő iskolamú-
zeumot, Renkecz József ma-
gángyűjteményének helyszínét 
tegyék rendbe. Az elmúlt hét-
végén hozzá is fogtak a munká-
hoz, amelyhez Paksról nyolcan, 
helyből nagyjából ugyanennyi-
en csatlakoztak. Az épület – a 

Fördős-kúria – belső takarítását 
az uzdi hölgyek végezték, míg 
a paksiak néhány erős fiatal-
emberrel a körletet rendezték. 
Bozótot irtottak, füvet nyírtak, 
tűzifát aprítottak. Szorgalma-
san dolgoztak, mégis maradt 
feladat, így hát lesz folytatása 
az önkéntes munkának. Ezt a 
gyerekekre is számítva június, 
azaz a tanév végére ütemezik. 
A paksi önkormányzat szeretné 
a figyelmet az iskolamúzeum-
ra, Uzdra,  Sárszenlőrincre és 
az ott lévő irodalmi emlékhe-
lyekre irányítani, mondta Tell 
Edit. – Minden munkáskézre 
szükség van, hogy felemeljük 
a vidéket, a szellemi örökséget 

megőrizzük – húzta alá. Hozzá-
fűzte, hogy a paksi városvezetés 
önzetlenül igyekszik segíteni 
a kistérségben lévő települése-

ken. Ha ezt anyagilag nem is te-
heti mindig, szellemi és fizikai 
munkájukra a községek számít-
hatnak.                                     -vt-

Példamutatás és munkára ösztönzés

Paksi önkéntesek Uzdon

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofi t Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő

Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 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: 2012. május 18.
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Összesen 138 fát ültettek el 
a paksi ipari parkban az utak 
mentén. Egyrészt annak okán, 
hogy a helyi építési szabály-
zat előírja az ipari területeken 
a fásítási kötelezettséget, más-
részt régi cél élhetőbb, barát-
ságosabb környezetet terem-
teni, mondta el lapunknak dr. 
Sztruhár Sándor ügyvezető. A 
fásítás, erdősítés azt a korkö-
vetelményt valósítja meg, hogy 
egy ipari terület ne rombolja 
a tájat, hanem a városnak esz-
tétikai, környezeti, valamint 
közegészségügyi értelemben 
is szerves része legyen. Mezei 
juhar, nyugati ostorfa, oszlo-
pos korai juharfa, japánakác, 

vörös levelű korai juhar, va-
lamint gömbkőris díszeleg az 
utak mentén megtörve a külte-

rület egyhangú képét. A Paksi 
Ipari Park Kft. beruházásában 
megvalósuló telepítésre azután 

kerítettek sort, hogy a terüle-
ten kijelölték a betelepülések 
pontos helyét és már minden 
fontosabb közművet, valamint 
útcsatlakozást kiépítettek, így a 
növények háborítatlanul csepe-
redhetnek. Az ültetés a városi 
főkertész, Klézl Terézia tervei 
alapján történt: minden útsza-
kasz mentén más-más fajta fa 
sorjázik, így adva különleges, 
egyedi arculatot a különbö-
ző területeknek. A zöldfelület 
növelése nem csupán az ott 
dolgozók jó közérzetéhez já-
rul hozzá, a fák védik a nyári 
felforrósodástól az aszfaltutat, 
így hozzájárulnak az állagmeg-
óváshoz is.                          MD

Hogy az ipari park tényleg park legyen

Segítség a letelepedéshez

Az önkormányzat városépítő 
bizottsága pályázatot hirdet 
a Paks közigazgatási terüle-
tén található védett épületek 
felújítási, építési munkáinak 
támogatására. A háztulajdo-
nosok pályázhatnak műemlé-
ki vagy helyi egyedi védelem 
alatt álló épületek, valamint 
védett környezetben álló épü-
letek korszerűsítési munkála-
taira. A pályázat során vissza 
nem térítendő támogatáshoz, 
illetve kamatmentes kölcsön-
höz juthatnak az igénylők. 
A pályázatokat május 31-ig 
várják a városháza jegyzői 
titkárságán. A városépítő bi-
zottság június 15-ig elbírálja 
a beadványokat. A pályázat-
nak többek között tartalmaz-
nia kell a felújítás engedélye-
zési tervét, költségvetését. A 
részletes feltételeket megta-
lálják a www.paks.hu honlap 
pályázatok rovatában, illetve 
a polgármesteri hivatalban 
Volf Klaudia áll az érdeklő-
dők rendelkezésére. 

Védett 
épületek 
felújítását 
támogatják

ELADÓ 
INGATLANOK
Pakson, a lakótelepen, a Kis-
hegyi úton, a Posta mögött, 
hőszigetelt tégla épületben, 
első emeleti 54 m2-es 2 szo-
bás lakás eladó. Energeti-
kai besorolása E kategória. 
Irányár: 11,8 M Ft. 

Pakson, a lakótelepen, a Kis-
hegyi úton 54 m2-es hőszigetelt 
tégla lakás, teljesen felújított el-
adó. Energetikai besorolása jó. 
Irányár: 12,4 M Ft.

Pakson, a Gesztenyés utcá-
ban hőszigetelt, fűtés-felújítá-
sos, 48 m2-es 2 szobás, IV. 
emeleti lakás eladó. Irányár: 
8,9 M Ft.

Pakson, az Óváros központ-
jában a Duna mellett tetőtér-
beépítéses, panorámás, 3 és 
fél szoba összkomfortos csa-

ládi ház nagy terasszal, szép 
kerttel eladó. Irányár: 28 M Ft.

Pakson a Mező utcában 4 
szobás családi ház garázzsal, 
pincével, melléképületekkel 
eladó. Irányár: 12,5 M Ft.

Pakson, a Május 1 utcában 700 
m2-es telek eladó. Ár: 4,7 M Ft.

Arthur Apartmanok Az Adriai 
tengerparton apartman tulaj-
donos lehet, már 21 000 eu-
róért Starigrád–Paklenica, Vír 
sziget 28 900 eurótól.  Rész-
letekről tájékozódhat a www.
arthur-apartments.com-on 
vagy telefonáljon irodánknak.

Részletes felvilágosítás:

Fonyó Ingatlan 
és Média Iroda

Fonyó Lajos
Tel: 06-70/ 310-8374 

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

A közbiztonsági, ifjúsági, 
sport- és esélyegyenlőségi bi-
zottság írta ki azt a pályázatot, 
amelyben vissza nem térítendő 
támogatást kérhetnek paksi la-
kás, illetve családi ház vásár-
lására vagy építésére a fiatal 
szakképzett pályakezdők. A 
lehetőséget a kilencvenes évek 
óta biztosítja a város, azóta 
minden esztendőben 15-20 fi-
atal életkezdését segítette. Idén 
a keret ötmillió forint, amelyre 
május 25-ig pályázhatnak a 35. 
életévet be nem töltött, jelen-
leg is (képzettségüknek meg-
felelő munkakörben) Pakson 
dolgozó vagy a közeljövőben 
(szintén képzettségüknek meg-
felelő mun   kakörben) városunk-
ban elhelyezkedő fiatalok. A 
pályázónak vállalnia kell, hogy 
a támogatás igénybevételétől 
számított öt éven át a városban 
fennálló munkaviszonyát neki 
felróható okból nem szünteti 
meg, és azt is, hogy szerző-
désszegés esetén a készpénz-
ben kapott támogatást nyolc 
napon belül teljes összegben a 
bizottság döntésétől függően 
kamattal vagy kamatmentesen 
visszafizeti. Idén kikerült a 
feltételek közül az első szak-
ma megszerzésének korlátja, 

így bővülhet a pályázók köre, 
tájékoztatott Bordács József bi-
zottsági elnök. A pályázati for-
manyomtatvány beszerezhető 

a polgármesteri hivatal szoci-
ális osztályán, a 131. irodában 
vagy letölthető a www.paks.hu 
oldalról.                          -dallos-
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Aláírás nélkül érvénytelen, 
iksz nélkül pedig nem jár 
vissza pénz! Idén is május 20. 
az éves adóbevallások postá-
ra adásának, illetve elektro-
nikus elküldésének határide-
je. Hogy mire kell odafigyelni 
a kötelező nyomtatványok 
kitöltésekor és hogyan lehet 
elkerülni a leggyakrabban 
elkövetett hibákat, arra a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) szakemberi hívták fel 
a figyelmet első paksi infor-
mációs napjuk alkalmával 
április 24-én. 

Alá kell írni a kézzel kitöltött 
nyomtatványokat és az Álta-
lános Nyomtatványkitöltővel 
(ÁNYK) készített, majd pos-
tai úton elküldött bevallásokat 
is – többek között erre is fel-
hívták azoknak a figyelmét, 
akik ellátogattak az adóhatóság 
ingyenes tájékoztatónapjára, 
amelyen négy szakember se-
gédkezett az adóbevallás ki-
töltésében és javításában. Az 
adóbevallásoknál 

a leggyakoribb hiba, 

hogy a magánszemélyek fi-
gyelmetlenségből nem írják 
alá az összes szükséges helyen 
a papírokat, például a főlap al-
ján, így az adóbevallás érvény-
telenné válik attól függetlenül, 
hogy helyesen ki van töltve, 
tájékoztatott Mózsik Szilvia. A 
NAV Tolna Megyei Adóigaz-
gatóságának szóvivője elárulta, 
a program iránt kiemelkedő volt 
az érdeklődés, annak ellenére, 
hogy a bevallási szezonban még 
két alkalommal – május 8-án és 
15-én – várják majd a lakosokat 
a paksi kirendeltségen. – Ilyen-
kor minden évben rendezünk 
hasonló programokat azzal a 
céllal, hogy segítséget nyújt-
sunk adózóinknak a bevallás ki-
töltésében, a kiküldött bevallási 
ajánlatokkal kapcsolatos tenni-

valók kapcsán – tette hozzá. A 
hiányzó aláírás mellett gyakori 
hiba még, hogy a bevallást ké-
szítő személy téves adóazono-
sító számot ad meg, például a 
férj adóazonosítóját írja be a 
feleség. További hibalehetőség, 
ha az adózók nem jelölik meg a 
bevallás főlapján, hogy a visz-
szaigényelhető összeget vissza 
szeretnék kérni. – Visszaigény-
lésnél szerepeltetni kell az uta-
lási címet vagy számlaszámot, 

és a visszaigénylés tényét egy 
iksszel jelölni kell, hívta fel a 
figyelmet Mózsik Szilvia. Az 
elektronikus úton benyújtott be-
vallások előnye, hogy 

jóval kevesebb hibát 

tartalmaznak, 

hiszen a számítógépes prog-
ram ezek többségét észleli, így 
a tartalmi hibák száma ezeknél 

a bevallásoknál lényegesen 
kevesebb. Például az ÁNYK-t 
használóknak elég egyszer, a 
főlapon kitölteni az adóazo-
nosítóra vonatkozó adatokat, 
a program ezután minden to-
vábbi oldalra automatikusan 
átmásolja ezeket, míg papír 
alapú kitöltésnél benne van a 
pakliban, hogy előbb-utóbb 
elírunk valamit. Ugyanakkor 
gyakori probléma, hogy az 
e-mail címre küldött ajánla-
tok letöltése gondot okoz az 
adózók számára, mert nem 
rendelkeznek a szükséges 
programokkal, tájékoztatott a 
szóvivő. 
Nemcsak bevallani kell má-
jus 20-ig az szja-t, hanem be 
is kell fizetni, ha tartozásunk 
van. Kivétel a 100 ezer forint 
alatti adótartozás, amire van 
részletfizetési lehetőség. Ilyen 
esetben legfeljebb 4 havi, 
pótlékmentes részletfizetést 
kérhet az adózó, de fontos 
megjegyezni, hogy az első 
részletfizetés esedékessége 
május 21., hívta fel a figyel-
met a sajtóreferens. Érdemes 
határidőre elkészíteni az adó-
bevallást, ugyanis ha valaki 
nem nyújtja be a meghatáro-
zott időpontra, akár többszáz-
ezer forintra is büntethető. 

Matus Dóra

Sokan már a nyomtatvány főoldalán 
hibáznak

Nem csupán a notórius késők, az adókerülők is megüthetik a bo-
kájukat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időről időre közzéteszi 
azoknak a magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak az ada-
tait, akiknek jelentős adótartozás van a kontóján. Az állami adó-
hatóságnál nyilvántartott, több mint 10 millió forintot is megha-
ladó adótartozással rendelkező személyek között januárban paksi 
lakosokat is találtunk, a listát a Paksi Hírnök online felületén is 
elérhették. A lajstrom közzététele után egy olvasónk azzal a kérés-
sel fordult lapunkhoz, hogy távolítsuk el a blogról a szégyenlistát, 
ugyanis az ő neve is szerepel rajta annak ellenére, hogy semmilyen 
kötelezettséggel nem tartozik az adóhatóság felé. Lapunk utána-
járt, mit tehet az érintett ilyen esetben. Az állami adóhatóság ne-
gyedévenként közzéteszi honlapján annak az adózónak a nevét és 
lakóhelyét (székhelyét), akinek 180 napon keresztül folyamatosan 
fennálló, az állami adóhatóságnál nyilvántartott 100 milliós, ma-
gánszemély esetében pedig 10 milliós adótartozása van, közölte 
Mózsik Szilvia. A NAV munkatársa hozzátette, mivel a közzété-
telt megelőzően ezek a listák felülvizsgálaton esnek át, téves név, 
cím nem szerepelhet rajtuk. A sajtószóvivő cáfolta, hogy szakte-
rületüket a listákon megjelent téves adat korrigálása miatt bárki 
megkereste volna. Ugyanakkor hozzátette, amennyiben mindezek 
ellenére egy adózó adateltérést tapasztalna, akkor egyeztetés céljá-
ból a hátralékkezelési osztályhoz fordulhat. 
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Szövetségre lépett a Paksi Ipa-
ros és Vállalkozói Kör az I. Ist-
ván Szakképző Iskolával. Nem 
hirtelen egymásra találásról van 
szó, csupán a régi kapcsolat fel-
elevenítéséről, írásba foglalásá-
ról. Az együttműködési megál-
lapodás az Iparoskör legutóbbi 
klubestjének témája volt. Ulbert 
Sándor elnök azt fejtegette, 
hogy kevés a bádogos, a pék, a 

kőműves – minden szakmában 
hiány van –, akik kitanulják a 
szakmát, nem dolgoznak benne, 
ezért nincs munkaerő, kínlód-
nak az iparosok. Ez ösztönzi 
őket, hogy az iskolával karöltve 
próbálják a diákokba oltani a 
szakma iránti szeretetet, elhi-
vatottságot. Ennek érdekében 
egyrészt igyekeznek a fiatalok 
figyelmét a szakmákra irányí-
tani, a képzés során pedig al-
kalmat keresnek a találkozásra. 
Például azzal, hogy versenyeket 
szerveznek, ahol a vállalko-
zók felfigyelhetnek a tehetsé-
ges, érdeklődő fiatalokra. Az 
Iparoskör tagjai a gyakorlati 
vizsgák számára helyet, mun-
katerületet biztosítanak ugyan-
ezzel a céllal. A továbbiakban 
is támogatják, jutalmazzák a ki-
emelkedően teljesítő diákokat. 
– Elsősorban nem pénzre gon-
dolunk, hanem olyan ajándékra, 

amit harminc év múlva is elő 
lehet venni – húzta alá Ulbert 
Sándor, aki azt is hozzáfűzte, 
hogy nem csak paksi gyerekek 
jöhetnek szóba, hanem a kör-
nyező településeken élők is.
– Most van átalakulóban a 
szakmunkásképzés, nem sze-
retnénk, ha az I. István Szak-
képző Iskola ebben az időszak-
ban azt gondolná, nem állnak 
mögötte a paksi vállalkozók, 
mi éppen most akarjuk igazán 
felkarolni őket – hangoztatta az 
elnök. A kérdésre, hogy anyagi 
támogatásban megnyilvánul-e 
az együttműködés, Ulbert Sán-
dor azt mondta, most még az 
iskolának juttathatják a szak-
képzési hozzájárulást – aho-
gyan ezt sokan meg is teszik –, 
de információi szerint módo-
sulni fog az erre vonatkozó tör-
vény, és jövőre már nem tudják 
ezt megtenni. 

Czethoffer Gyuláné, az isko-
la igazgatója azt mondta, az 
együttműködés az eddigi régi 
jó gyakorlatok feleleveníté-
sét, írásba foglalását jelenti, s 
azt, hogy ezentúl nem ad hoc 
módon, hanem tervszerűen 
történik minden, például a ki-
váló tanulók pályázati keretek 
között történő jutalmazása. 
– Szeretnénk, ha a tanulóink 
jobban megismerkednének az 
Iparoskör tagjaival, rajtuk ke-
resztül a különböző foglalko-
zásokkal, erre programokat 
szervezünk – mondta. Hozzá-
fűzte, az Iparoskörrel közösen 
a kötelezőkön túl úgynevezett 
belső vizsgákat terveznek, ver-
senyszerű megmérettetéseket, 
ez azt a célt szolgálja, hogy 
felfigyelhessenek egymásra 
munkáltatók és leendő mun-
kavállalók. 

Vida Tünde

A bölcskei általános iskola 
csapatának tagjai lettek a 
mesterségek mesterei a máso-
dik alkalommal megszerve-
zett kistérségi szakmaismere-
ti vetélkedőn. A rendezvény 
fő támogatója az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. volt, hely-
színét az Energetikai Szakkö-
zépiskola biztosította.

A Dél-Dunántúli Humánerő-
forrás-kutató és Fejlesztő Non-
profit Kft. és a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Paksi Mun-
kaügyi Kirendeltsége máso-
dik alkalommal hirdette meg a 
Mesterségem címere elnevezé-
sű szakmaismereti vetélkedőt 
a kistérség általános iskolái 
számára. A rendezvényre há-
rom paksi és tizenegy kistérsé-
gi iskola nevezett. A cél, hogy 
a szakmákat megismertetve a 
szakképzés felé irányítsák a 
gyerekeket, segítve a döntést 
a továbbtanuláskor, mond-
ta el Feilné Szombat Csilla 
kirendeltségvezető. 

A jelentkező iskolákban házi 
elődöntőkön választották ki a 
kistérségi vetélkedőre érkező 
csapatot. A döntőben a 6-7. 
osztályosokból álló csopor-
tok adtak számot ismereteik-
ről játékos formában. Beugró 
feladat is várt a versengőkre: 
egy-egy kisfilmben kellett az 

általuk választott szakmát be-
mutatni. A prezentációk után 
volt szakmaismereti totó, Ki 
vagyok én? és Mivel dolgo-
zom? szakmafelismerési vetél-
kedő és meglepetésfeladatként 
habverés, illetve képkeret-ösz-
szeállítás várt a csapatokra, 
tudtuk meg Mohai András 

projektmenedzsertől. A meg-
mérettetés résztvevőit lelkes 
szurkolótáborok biztatták, több 
mint kétszáz diák buzdította 
jobb teljesítményre a döntősö-
ket az ESZI sportcsarnokában. 
Míg a csapatok dolgoztak, ad-
dig a szurkolók csokoládéért 
mérkőzhettek. A versengés 
legjobbjának a Kegyes József 
Általános Iskolából érkező 
bölcskei együttest értékelte 
a szakemberekből álló zsű-
ri. Második a paksi Bezerédj 
Általános Iskola és Diákott-
hon gárdája, harmadik pedig a 
dunaszentgyörgyi Csapó Vil-
mos Óvoda és Általános Iskola 
csapata lett. A három legered-
ményesebb csoport az oklevél 
mellett értékes könyvjutalmat 
vehetett át teljesítményéért, 
emellett minden vetélkedő diák 
részt vehet egy kiránduláson: 
idén Sárköz lesz az úti cél, ahol 
a tájházban ismerkedhetnek a 
régi mesterségekkel, szakmák-
kal a diákok.

Dallos Szilvia

Írásba foglalták a támogatást

Mesterségem címere
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  Atomerőmű

Nyolc egyetem állásbörzéin 
jelent meg az elmúlt hetekben 
a Magyar Villamos Művek. 
A fiatalok nagy érdeklődést 
mutattak, több száz önéletraj-
zot adtak le, ami, mint Felkai 
György kommunikációs igaz-
gató kiemelte, azért fontos, 
mert az MVM Csoport keresi 
a jó szakembereket a jövő nagy 
beruházásaihoz – ilyen a paksi 
atomerőmű bővítése is. 
Az MVM karrierstandja bejárta 
a Budapesti Műszaki Egyetem, 
az Óbudai Egyetem, a Corvinus 
Egyetem, a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetem, a Miskolci Egye-
tem, a Dunaújvárosi Főiskola, a 
gödöllői Szent István Egyetem 
és a veszprémi Pannon Egyetem 
állásbörzéit. Ezeken a helyszí-
neken az MVM-nél kínálkozó 
munkalehetőségek mellett az ér-
deklődőknek lehetőségük nyílt 
a megújuló energiák, a paksi 
atomerőmű működésének, a 
cégcsoport tevékenységének, 
valamint a hazai energiarend-
szerben betöltött szerepének 
megismerésére is.  
Felkai György kifejtette, hogy a 
cégcsoport 2010-ben megújult 
vezetése márkaerősítő kam-
pányt indított annak érdekében, 
hogy még jobban ismertté te-
gyék a vállalatcsoportot. Fel-
méréseket készítettek, amelyek 
arra világítottak rá, hogy az 
egyetemisták, a fiatalok egy-
részt fogékonyak, másrészt 
kevés az ismeretanyaguk – ez 
ösztönözte a vállalatvezetést 
az egyetemeken való megjele-
nésre azontúl, hogy a csoport 
stratégiájában kiemelt szerepet 
játszik a paksi atomerőmű bő-
vítése, ahhoz pedig sok tehetsé-
ges szakemberre van szükség. 
Ezek a fiatalok szeretnének 
egy biztonságot nyújtó, sikeres, 
regionális terveket szövő vál-
lalatnál dolgozni, ez pedig az 
MVM, húzta alá Felkai György. 
Emlékeztetett arra, hogy egy 
Guinness-rekordkísérlet is fű-
ződik ehhez a programsoro-

zathoz. – Megújuló energiával 
adott kétórás koncertet a Balkán 
Fanatik, részben nap-, részben 
szélenergia segítségével, illetve 
azzal az energiával, amit abból 
nyertünk, hogy a helyszínen 
bicikliket tekertünk – számolt 
be a kommunikációs igazgató a 
„Magyarországon az első köz-
vetlen megújuló energiával és 
emberi erővel működtetett kon-
cert” rekordjának felállításáról. 
A rekord hivatalos regisztrátora 
megállapította, hogy összesen 
410 Wh energiát használt fel a 
koncert.
A Magyar Villamos Művek Zrt. 
márkaépítése hamar meghoz-
ta eredményét: MagyarBrands 
márka lett az MVM. A Ma-
gyar Villamos Művek Zrt. egy 
független szakértői bizottság 
értékelése alapján bizonyult a 
legjobbnak. – Nem is számítot-
tunk ilyen elismerésre, nagyon 
megtisztelő a MagyarBrands 
2011 cím elnyerése. Az MVM 
a szakmában mindig etalonnak 
számított, az iparág legerősebb 
márkái közé tartozik – reagált 
Felkai György. – Sikeres, regio-
nálisan is meghatározóvá váló, 
integrált energetikai társaság-
csoportot építünk, növekedés-
orientált stratégiánk hangsúlyos 
eleme a márkaépítés – fűzte hoz-
zá. Mint lapunknak elmondta: 
az, hogy tavaly a SuperBrands 
díjat, idén a MagyarBrands díjat 
kapta meg a cég, jelzi, hogy kez-
dik az értékén kezelni az MVM 
Csoportot. Azt, hogy mennyire 
ismert és elismert a cégcso-
port, rendszeresen vizsgálják. 
A legutóbbi kutatás feldolgo-
zása még nem zárult le, de a 
kommunikációs igazgató annyit 
elárult, hogy változó a kép, ám 
a paksi atomerőmű népszerűsé-
ge, „Fukusima ide vagy oda”, 
változatlan. Felkai György alá-
húzta, hogy az MVM Csoport 
feladatának tekinti a környezet-
tel való tudatos együttélés nép-
szerűsítését és ebben példát is 
szeretne mutatni. 

– Az egész programunk er-
ről szól. Részben a megújuló 
energiákról, részben a szén-di-
oxid-kibocsátásmentes paksi 
atomerőműről, amely ipari mé-
retekben, a legnagyobb mérték-
ben képes áramot termelni úgy, 
hogy nem szennyezi a környe-
zetet – emelte ki. 
Ennek a szemléletnek a szelle-
mében állította üzembe első vil-
lanyautóját a Magyar Villamos 
Művek Zrt. Az integrált nemze-
ti energetikai társaságcsoport a 
Citroën C-Zero használatával a 
szén-dioxid-kibocsátás nélküli 
közlekedést szeretné népsze-
rűsíteni. Az autó megjeleníti a 
társaság által a közelmúltban 
bevezetett, garantáltan megúju-
ló forrásokból származó Zöld-
áram terméket. Az energetikai 
társaságcsoport a környezet-
tudatosság jegyében, a Zöld-
árammal hajtott villanyautók 
elterjedésében bízik, a társaság 
maga is tervezi további villany-
autók használatát, tudtuk meg 
Felkai Györgytől. Az MVM 
kommunikációs vezetője azt 
is elmondta, hogy az MVM 
Energia 2.0 programja a sikeres 
egyetemi roadshow-t követően, 
a tervek szerint a nyári feszti-
válokon folytatódik a tavalyról 
már ismert Energiaszigettel, 
ősszel pedig újra megrendezik a 
szintén tavaly indított Energia-
futamot. Cél, hogy az alternatív 
hajtású járművek versenye a 
tavalyi országos után már nem-
zetközi legyen. 

Vida Tünde

MagyarBrands cím az MVM-nekUtolsó 
látogatók 
a tárolóban, 
indul 
a próbaüzem
A Tolna Megyei Mérnöki Ka-
mara tagjai voltak az utolsó 
látogatók a bátaapáti Nemze-
ti Radioaktívhulladék-tároló 
földalatti tárolóterében annak 
üzembevétele előtt. A Radio-
aktív Hulladékokat Kezelő 
Nonprofi t Kft. beruházásában 
közel hat kilométernyi vága-
tot hajtottak ki Bátaapátiban, 
két, hulladékbefogadásra al-
kalmas kamrát is kialakítottak. 
A kamara tagjai – lévén mér-
nökemberek – érdeklődéssel 
fordulnak a Magyarországon 
páratlan létesítmény felé, így 
ott, Bátaapátiban tartották 
egyik kihelyezett szakmai nap-
jukat. Frigyesi Ferenc, a ka-
mara egyik tagja, a Mecsekérc 
Zrt. főépítésvezetője elmondta, 
hogy akkora volt az érdeklő-
dés, hogy csak a Tolna megyei 
kamarai tagok vehettek részt a 
programon. A mérnökcsoport 
három előadást hallgatott meg: 
a sort László Zoltán telephely-
vezető nyitotta, aki a létesítés 
főbb mozzanatait ismertette. 
Berta József bányászatveze-
tő az üregképzés, bányahajtás 
műhelytitkait, a kivitelezés 
egyéb részleteit vázolta. Míg 
a szakmai napot szervező Fri-
gyesi Ferenc főépítésvezető a 
még idén átadni tervezett tá-
roló vízelvezetéséről, szellő-
zéséről és egyéb technológiai 
rendszeréről adott tájékoztatást 
a harmincfős mérnökgárdának, 
amely egyelőre az utolsó láto-
gatócsoport volt az aknában, 
hiszen még idén lekerülhetnek 
az első hulladékokat tartalma-
zó hordók. Jelenleg a technoló-
giai berendezések próbaüzeme, 
a nagyberendezések, illetve az 
engedélyek beszerzése folyik.

-vida-
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Jászárokszálláson született, a 
Szovjetunióban szerzett gépész-
mérnöki diplomát Racskó Imre. 
1979. augusztus 22-től dolgozik 
a paksi atomerőműben az üzem-
viteli igazgatóság külső tech-
nológiai osztályán, amelynek 
1989-től vezetője volt egészen 
március 30-ig. Munkatársai 
minap búcsúztatták, nyugdíjba 
megy. Vegyes érzésekkel bú-
csúzik. Egyrészt szomorúan, 
másrészt úgy gondolta, eljött az 
idő a váltásra. Mint mondta, sok 
munkasikert, nagyon jó kollek-
tívát kapott az atomerőműtől. 
Mindezt az Atomerőmű Kivá-
ló Üzemeltetője díj koronázta 
meg, amelyet a cég majálisán 
vett át Hamvas István vezérigaz-
gatótól és Cziczer János üzem-
viteli igazgatótól. Racskó Imrén 
kívül még az atomerőmű húsz 
dolgozója kapta meg a kiváló 
üzemeltetőknek járó elismerést, 

Atomerőmű Kiváló Karbantar-
tója díjjal tíz dolgozót tüntet-
te ki, és átadtak közel félszáz 
igazgatósági nívódíjat is. Mint 
Hamvas István mondta, ezeket 
az elismeréseket kiemelkedően 
végzett szakmai munkáért íté-
lik oda minden évben. Ezek az 
emberek a szűkebb környezetük 

doyenjei, nagy tudású példaké-
pei, ez csak megerősítése annak 
az elismerésnek, amit a kollektí-
vában kapnak, mondta a vezér-
igazgató a díjazásról. Hozzátet-
te, hogy népes a jutalmazottak 
köre, de sok kiváló dolgozója 
van a paksi atomerőműnek, 
nem nehéz ennyi elismerésre 

méltó embert „összegyűjteni” 
egy ilyen sikeres cég esetében. 
– A legnagyobb sikernek a múlt 
évben a biztonsági mutatókat, 
az általuk igazolt képet tartom. 
Elsősorban ezek évek óta javuló 
trendje az, amire büszke vagyok 
– fogalmazott. Az erőmű műkö-
dése nemcsak akkor biztonsá-
gos, ha a berendezések jól mű-
ködnek, a kulcsszereplők azok, 
akik garantálják ezt a működést. 
A műszaki és emberi feltételek 
adják az erőmű sikerét, vázolta 
a vezérigazgató. 
A majálison, amelyet ezúttal is 
az Atomerőmű SE sporttelepén 
rendeztek, a családok, munka-
helyi kollektívák piknikeztek 
együtt. Szerveztek főzőver-
senyt, különféle sportvetélke-
dőket és szórakoztató színpadi 
műsort, ami United koncerttel 
zárult.                                  

-vida-

Elismerték a kiváló munkát

Az Európai Nukleáris Bizton-
sági Hatóságok Csoportja (Eu-
ropean Nuclear Safety Regula-
tors Group – ENSREG) 2012. 
április 25-én jóváhagyta az eu-
rópai nukleáris célzott biztonsági 
felülvizsgálatról szóló jelentést – 
olvasható a kormany.hu oldalon. 
A felülvizsgálattal kapcsolatban 
az ENSREG elnöke elmondta, 
hogy a folyamatban részt vevő 
minden országot és szakértőt 
dicséret illet a kivételes erőfe-
szítéssel és rendkívül gyorsan 
elvégzett munkáért. A magyar 
stresszteszttel kapcsolatban 
tett fő megállapítások szerint a 
szakértők pozitívan értékelték 
a magyar célzott biztonsági je-
lentésben leírt eredményeket 
és a felülvizsgálat során adott 
válaszokat. A felülvizsgálók 
nagyra értékelték a magyar fél 
részéről tapasztalt nyitottságot 
és együttműködő készséget. 
Megállapították, hogy a magyar 
felülvizsgálat és az arról készült 
jelentés kellően alapos, a nem-
zetközi felülvizsgálat során nem 

tártak fel olyan biztonságnöve-
lési lehetőséget, amelyet a hazai 
szakemberek ne vettek volna fi-
gyelembe, az elhatározott intéz-
kedéseket pedig megfelelőnek 
tartották. Ugyanakkor felhívták 
a magyar hatóság figyelmét, 
hogy szorosan kövesse nyomon 
az elhatározott intézkedések 
végrehajtását, és biztosítsa, hogy 
a tervezett átalakítások elérjék a 
kívánt hatást.
A paksi atomerőműben az el-
múlt év májusában kezdődött 
el a célzott biztonsági felülvizs-
gálat, az erről szóló jelentést a 
október 31-i határidőig meg-
küldték az Országos Atomener-
gia Hivatalnak. Az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. közlése sze-
rint az OAH által a fukusimai 
eset hatására elrendelt vizsgálat 
eredménye alapján kijelenthető 
volt, hogy a paksi atomerőmű 
ellenállóképessége megfelelő a 
feltételezett kulcsesemények-
kel, külső veszélyeztető ténye-
zőkkel szemben, így azonnali 
beavatkozásra nincs szükség.

Elfogadta idei kommunikációs 
tervét, múlt évi közhasznúsá-
gi, illetve monitoringjelentését 
idei második ülésén a Jövőnk 
Energiája Térségfejleszté-
si Ala  pítvány kuratóriuma. A 
monitoringjelentés összefog-
lalja a 2011-ben benyújtott és 
finanszírozott pályázatokat. 
Alapítása évében 418 millió 
forintot nyújtott az alapítvány 
a pályázóknak, akik ennek se-
gítségével 4,3 milliárd érté-
kű fejlesztést valósítanak meg. 
Az alapítványnál alkalmazott 
monitoringrendszer, illetve az 
általa gyűjtött információ fel-
dolgozása biztosítja a jogszerű 
és hatékony működést, emelte 
ki Mittler István kommunikáci-
ós megbízott. 
Az éves közhasznúsági beszá-
moló az alapítvány 2011. de-
cember 31-én fennálló vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyze-
téről nyújt megbízható és valós 
képet, tette hozzá. 
A kuratórium által elfogadott 
kommunikációs terv kapcsán 

Mittler István azt emelte ki, 
hogy az alapítvány céljait és 
eredményeit a támogatott tér-
ségekben – azaz a paksi, a ka-
locsai, valamint a szekszárdi 
kistérség északi részén – illetve 
országos szinten szeretnék is-
mertté tenni. Hozzáfűzte, hogy 
az idei első pályázati forduló 
határideje rövidesen lejár. 
Mittler István emlékeztetett rá, 
hogy az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. 2011-ben határozta 
el egy új közhasznú alapítvány 
létrehozását, amellyel koncent-
ráltabb, még jobban átlátha-
tó, kézben tartható támogatási 
rendszert kívánt elindítani. Az 
így létrejött Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány 
célja a kedvezményezett terü-
leteken megvalósuló térségfej-
lesztés, az életminőség emelése, 
továbbá a munkahelyteremtés. 
E célok megvalósítása érde-
kében az atomerőmű 2014-ig 
összesen kétmilliárd forint tá-
mogatást bocsát az alapítvány 
rendelkezésére.                      -vt-

Paks megfelelt Alapítványi ülés
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Jócskán a termelés megkezdé-
se előtt, tavaly tartott lakossá-
gi fórumot az akkor még kivi-
telezés alatt álló dunaföldvári 
bioetanol üzem: a tájékozta-
tón zsúfolásig megtelt a város 
művelődési központja, jelez-
ve, hogy a környékbeli gazdá-
kat érdekli az épülő gyár és az 
általa felkínált értékesítési le-
hetőség. A paksi és kistérség-
beli gabonatermelőket meg-
kérdezve azonban kiderült, 
egyelőre nem üzlet számukra 
a létesítménnyel való együtt-
működés, a gazdák többsége 
nem tud vagy nem akar élni 
a piacbővítés lehetőségével. 
Az okokat megismerhetik cik-
künkből.

Amióta a paksi vasúti vágá-
nyon leállt a személyszállítás, 
a vonal stratégiai fontosságát az 
atomerőmű adja, az atomvonat 
járata nélkül lehet, hogy már 
gabonát sem tudnának szállí-
tani az egyébként álmoskás 
vicinálison. A teherforgalom 
intenzitása így is változó, de a 
tartálykocsik száma megsoka-
sodhat a dunaföldvári bioetanol 
üzem megnyitásával. Akár napi 
két-három, bioetanollal rakott 
tehervonat is elindulhat Du-
naföldvárról, ha a gyár teljes 
kapacitással működik, ezzel je-
lentősen megnövelve az egyéb-
ként elég csöndes vasúti vonal 
forgalmát, írja az Indóház vas-
úti magazin online közlekedési 
hírportálja, a www.iho.hu hon-
lapja. A Pannonia Ethanol Zrt. 

próbaüzemmel megkezdte a ter-
melést, a tervek szerint egy év 
alatt 240 millió liter bioetanolt 
állít majd elő, áll a társaság ápri-
lis 6-i közleményében. A Tolna 
megyei gyár az ír tulajdonban 
lévő Ethanol Europe Ltd. ma-
gyar leányvállalata, az anyavál-
lalat pedig az amerikai Fagen 
Inc. A Dunaföldvárra tervezett 
létesítmény nemzetközi vi-
szonylatban is nagynak számít, 
ugyanis a tetemes mennyiségű 
zöldüzemanyag előállításához 
hatszázezer tonna kukorica 
feldolgozása szükséges. A fel-
vevőpiac többek között a köz-
vetlen környék és Tolna megye 
gazdálkodóit érinti. Lapzártán-
kig a cég kereskedelmi képvise-

lői többszöri megkeresés során 
sem szolgáltak információval 
arról, hogy az üzem hány kör-
nyékbeli őstermelővel vette fel 
a kapcsolatot, ezért mi keres-
tünk meg a gazdák közül több 
tucatot. 
– Nem szállítunk be – érke-
zett azonnal a válasz a Duna-
kömlődi Agrár Zrt.-től, majd 
csatlakozott előbbihez a Paksi 
Dunamenti Mezőgazdasági Zrt. 
is azzal a kiegészítéssel, hogy 
nem is tervezik a kapcsolatfel-
vételt. Ezzel szemben szállít 
be bioetanol üzemnek, csak 
éppen nem a Pakstól mindösz-
sze húsz kilométerre található 
dunaföldvárinak Kaiser István. 
A dunaszentgyörgyi terme-
lőt a szabadegyházi Hungrana 
etanolgyárhoz hosszú évek óta 

megbízható partnerkapcsolat 
fűzi. Elárulta, bár megkeresték, 
a kiváló üzleti kapcsolat miatt 
nem váltott. Mégis van egy té-
nyező, amivel versenyre kelhet-
ne a két létesítmény egymással, 
az pedig az ár. Nem csupán a 
felvásárlói ár, ami köti a kör-
nyékbeli gazdák kezét, mondta 
el Molnár Géza, a Pioneer terü-
leti képviselője, aki feleségével 
együtt családi gazdaságban ter-
mel. Dunaföldváron csak száraz 
őrlésű kukoricát használnak fel, 
ám a magángazdák zömének 
nincs szárítója és tárolója. A 
nyerskukoricát azonnal szál-
lítani kell, és mivel az ország 
többi bioetanol üzemében ezt 
is átveszik, a dunaföldvári nem 
versenyképes, részletezte. Noha 
a több száz hektáron termelő 
Agro-Bölcske Zrt. sem szállít 
be a gyárnak, annak megnyi-
tásával dr. Sűrű János elnök 
azt reméli, végre nem kínálati, 
hanem keresleti piac fog kiala-
kulni a megyében. Hozzátette, 
a gyár közelsége miatt olcsóbb 
lehetne a szállítás, a stabil ke-
reslettel pedig pozitív hatást 
gyakorolhatnak a mezőgazda-
sági jövedelmekre. Az állatte-
nyésztők helyzetét ugyanakkor 
érzékenyebben érinti a közeli 
etanolgyár, ugyanis a tőkeerős 
bioüzemanyag-gyárak kukorica 
iránti keresletének élénkülé-
se növeli az árversenyt a ter-
ménypiacon. A bioüzemanyag-
előállítás azonban nem csak 
elvonja a kínálatot a takarmány-
piacról, mivel a gyártás során 
keletkező melléktermékek ta-
kar mányként használhatók. Az 
egyik a kukoricából keletke-
ző szárított kukoricatörköly, 
amely magas fehérjetartalmú 
és valamennyi állattenyésztési 
ágazatban felhasználható. A ga-
bonatörköly a gazdasági állatok 
takarmányozásában száraz és 
nedves takarmányként egyaránt 
felhasználható. A szárításnak 
köszönhetően hosszabb ideig 
eltartható és nagyobb távolság-
ra is könnyebben szállítható. 
A nedves takarmány szállítása 

nehezebb, de megtakarítható 
a szárítás költsége. Így jutott 
olcsóbb takarmányhoz a paks-
földespusztai Milkmen Tejter-
melő Kft. is, ahol 800 tehenet, 
összesen 1500 szarvasmarhát 
tartanak. Gamos András ügy-
vezető elmondta, a szabadegy-
házi üzemből már használtak 
fel ilyet, de most annak kö-
szönhetően, hogy 30 százalékos 
nedvességtartalommal vették 
át, jóval olcsóbban jutottak ta-
karmányhoz. A terméket labo-
ratóriumi vizsgálatoknak vetik 
alá, ellenőrzik toxintartalmát 
és beltartalmi értékeit, és meg-
vizsgálják, hogyan lehet beil-
leszteni a takarmányadagba. 
Amennyiben az ár a további-
akban is versenyképes marad, 
elgondolkodnak a hosszú távú 
együttműködésen, tette hozzá 
az ügyvezető. 
Nem csupán a mezőgazdaság, 
manapság a gépkocsi-tulajdono-
sok is egyre árérzékenyebbek, 
ezért érdemes összehasonlítani 
az etanolt a benzin és a dízel árá-
val. A gabonából nyert alkohol 
ára jelenleg 360 és 370 forint kö-
rül mozog literenként, míg utób-
biaké már 450 forint körül jár. 
A holtankoljak.hu szerint Tolna 
megyében 12 olyan kút van, ahol 
gabona alapanyagú üzemanya-
got lehet tankolni, legközelebb 
Dunakömlődön van erre mód. 
A honlap szerint a GreenPower 
E85 megújuló üzemanyag közel 
85 százaléka kukoricából előál-
lított bioetanolt és mintegy 15 
százalék benzint tartalmaz. Az 
üzemanyag égése tökéletesebb a 
benzinénél az etanol magas oxi-
géntartalma miatt, de figyelem-
be kell venni azt is, hogy az E85 
tankolásával 20-25 százalékkal 
többet eszik az autó.             MD

 

Egyelőre nem kukoricáznak

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Kis László 
temetésére eljöttek, mérhetetlen 
fájdalmukban osztoztak, sírjára 
virágot, koszorút hoztak.

A gyászoló család Bölcskéről
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Tavaszi fesztivált rendeztek a 
Bezerédj Általános Iskola és 
Diákotthonban. A programok-
ban bővelkedő napot első alka-
lommal, hagyományteremtő 
szándékkal szervezték meg. A 
hangsúlyt a hagyományőrzés-
re helyezték, de főzőverseny és 
sportprogram is volt.

Hagyományaink megismerésé-
re és megőrzésére nagy hang-
súlyt fektetnek a Bezerédj Álta-
lános Iskola és Diákotthonban, 
amit pedagógiai programjuk 
tartalmaz. Ennek jegyében szer-
vezték az első Bezerédj Tavaszi 
Fesztivált is, amely rengeteg 
résztvevőt vonzott, a családok 
minden tagja találhatott kedvé-
re való elfoglaltságot. Amíg az 
édesapák a házi labdarúgó-baj-
nokságon küzdöttek az elsősé-

gért, az édesanyák inkább az 
osztályok közötti fakanálfor-
gató főzőversenyen serényked-
tek. A gyerekek választhatták 
a szurkolást vagy a kukta sze-
repét, de a legtöbben mégis az 
alsó tagozat udvarán múlatták 
az időt, a Magor Magyarjai Ha-

gyományőrző Egyesület népi 
játékok fesztiválján, amelyet a 
civilszervezet pályázatán nyert 
el a paksi iskola. Az egyesület 
33 nagyméretű népi és történel-
mi játékot hozott (mint például 
a sárkányűző, koronázó, hordó-
lovaglás, csigafuttatás, katica-

verseny, ágyúval törököt, kar-
dozó, lengőteke, ördöglakatok), 
de íjászatra is volt lehetőség, 
és egy honfoglalás kori jurtát 
is felállítottak. Mindemellett 
színpadi műsorral is készültek 
az iskolában a tavaszi fesztivál-
ra, felléptek a Napsugár Óvoda 
néptáncosai, a Riglizni citera-
trió, a Szaggató Zenekar és a ga-
lántai Kodály Zoltán Alapiskola 
citerazenekara. A paksi önkor-
mányzat, a Magor Magyarjai 
Hagyományőrző Egyesület és a 
Paks Polgári Iskola Alapítvány 
támogatásával megrendezett 
fesztivállal hagyományt szeret-
nének teremteni a Bezerédjben. 
A rendezvény legfőbb tapaszta-
lata az volt, hogy igény van jó 
hangulatú, tartalmas, az egész 
családot megmozgató iskolai 
programokra.                     -kgy-

Tizenötödik alkalommal ren-
dezte meg az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat, a Szilárd 
Leó Tehetséggondozó Alapít-
vány és az Energetikai Szak-
középiskola és Kollégium az 
Országos Szilárd Leó Fizika-
versenyt. A megmérettetés a 
tehetséggondozáson túl arra 
hivatott, hogy felkeltse, fenn-
tartsa a fiatalok modern fizi-
ka iránti érdeklődését.   

A tudáspróbát Marx György 
professzor kezdeményezésére, 
1998-ban, Szilárd Leó szüle-
tésének századik évfordulóján 
rendezték meg először. Eredeti-
leg egyszeri alkalom lett volna 
a verseny, ám az érdeklődést 
látva a szervezők a fő támogató, 
a paksi atomerőmű vezetésével 
egyetértésben úgy döntöttek, 
hogy folytatják. 
A verseny első fordulójában isko-
lájukban oldanak meg a nevezők 
egy feladatsort, az eredmények 
alapján alakul ki a döntő mező-
nye. Az idei versenyre 402 diák 
nevezett, közülük a 9-10. osztá-
lyosok kategóriájában tizenegy, 

a 11-12. osztályosokéban pedig 
tizenkilenc diák versengett ti-
zenhárom iskola képviseletében 
a házigazda Energetikai Szak-
középiskola és Kollégiumban. 
A háromnapos rendezvény első 
napján a résztvevők ellátogattak 
az atomerőműbe, megismerték 
az Atomenergetikai Múzeumot, 
valamint a Karbantartó és Gya-
korló Központot. A második nap 
volt a vetélkedésé, amelynek 
keretében a modern fizika téma-
körében elméleti, számítógépes 
és mérési feladatokat kaptak a 
döntősök. A zárónapon ismertet-

ték a helyes megoldásokat és ki-
hirdették a megméretés végered-
ményét. Az idei győztes a 11-12. 
évfolyamosok között Szabó 
Attila lett a pécsi Leőwey Klára 
Gimnáziumból, az ifjabbaknál 
pedig Horicsányi Attila az egri 
Dobó István Gimnáziumból. A 
legnagyobb összpontszámot el-
ért iskola (immáron harmadszor) 
a Leőwey lett, így ők nyerték 
el a Marx György-vándordíjat, 
amelyet végleg hazavihettek. A 
nukleáris oktatás területén kima-
gasló teljesítményt nyújtó taná-
rok elismerésére alapított Szilárd 

Leó Tanári Delfin-díjat Bülgözdi 
László, a szigetszentmiklósi Bat-
thyány Kázmér Gimnázium pe-
dagógusa vehette át. 
Az eddigi tapasztalat az, hogy 
elsősorban azok a diákok tud-
nak eljutni a döntőig, akiknek 
iskolájában szakköri formában 
egyéves felkészítés előzi meg a 
versenyt. Ezt a munkát kiadvá-
nyokkal is segítik a szervezők, 
ilyen például az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. támogatásával 
megjelent Országos Szilárd Leó 
Fizikaverseny 1998–2004 című 
könyv, amely a verseny addigi 
feladatait és azok megoldásait 
tartalmazza, mondta el Csajági 
Sándor, az alapítvány elnöke. 
A fizikaverseny az elmúlt ti-
zenöt év alatt igen rangos meg-
méretéssé vált, amit jól mutat 
egyebek mellett, hogy 2004-ig 
a tudományegyetemek az első 
öt, illetve tíz helyezett tanulót 
felvételimentességben részesí-
tették fizikus és fizika tanári sza-
kokra, míg a Budapesti Műszaki 
Egyetem a fizikus-mérnök sza-
kára felvételi kedvezményt adott 
a jól szereplőknek.        -gyöngy-  

Hagyomány lesz a hagyományőrzésből

Rangos megmérettetés a paksi verseny
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Zöldfülű Játszóház, madár-
odútelepek létrehozása és 
gondozása, természetjáró tú-
rák szervezése, az Ürgemező 
védelme – csupán néhány az 
Ökocsiga Közhasznú Egye-
sület programjainak sorából, 
amelyek a társadalom- és 
környezettudatos, egészséges 
és biztonságos életszemlé-
let kialakítását, erősítését, a 
fenntartható fejlődés elvének 
népszerűsítését szolgálják, 
és amelyekkel a civilszerve-
zet valamennyi korosztályt 
és társadalmi csoportot sze-
retné megszólítani. A paksi 
önkormányzat a 2010-ben 
alapított Környezetünkért 
díjjal ismerte el a civilszerve-
zet munkáját.   

A civilszervezet gyökerei az 
első paksi Zöldfülű Játszóhá-
zig nyúlnak vissza, amelynek 
megvalósításához az ötletgaz-
da Sáfrány Szilvia és Sáfrány 
László partnerekre és támo-
gatókra lelt. A játékos, isme-
retterjesztő környezetvédelmi 
program nagy sikert aratott, 
így újabbak követték, idén ősz-
szel már a nyolcadikat rende-
zik meg. Időközben merült fel 
az igény, hogy a külön-külön 
tevékenykedő, ám a játszó-
házak erejéig együtt dolgozó 
szakemberek egy közösségbe 
szerveződjenek, együtt gon-
dolkodjanak és cselekedjenek 
a környezettudatos magatartás 
népszerűsítésének jegyében. 
Így jött létre tizenhat alapí-
tó taggal 2009 januárjában az 
Ökocsiga Közhasznú Egyesü-
let, vagyis az ÖCSIKE. A meg-
alakulás óta a szervezet több 
kezdeményezése napvilágot 
látott. Két esztendővel ezelőtt 
a Cseresznyéskert Erdei Iskola 
melletti területen madárodúte-
lepet hoztak létre és odútúrákat 
szerveznek. Ehhez hasonló, 
tizennégy madárodúból álló 
telep készült el a városháza 
környékén is a közelmúltban 
azzal a vállalással, hogy figye-
lemmel kísérik a madarakat, 

az összegyűjtött információkat 
pedig közzéteszik a parkban 
felállított információs táblán, 
amelyen tollas barátainkról is 
olvashatnak az érdeklődők. A 
madárlakások karbantartását, 
tisztítását is az egyesület tagjai 
végzik mindkét helyszínen. 
A csapat az Ürgemezőn tapasz-
talható természetkárosítás mel-
lett sem megy el szó nélkül. Ta-
valy decemberben találkozóra 
hívták a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság, a polgár-
mesteri hivatal, a rendőrség, a 
polgárőrség és a DC Dunakom 
Kft. képviselőit, hogy eléjük 
tárják elképzeléseiket. A prog-
ram részeként rendbe hozzák 
az országos védettségű terüle-
ten található tanösvény tábláit, 
majd a tervek szerint a nemzeti 
park igazgatóságának jóváha-
gyásával kijelölt két új túraút-
vonalra helyezik őket vissza a 
Demeter Egyesület segítségé-
vel. A találkozón a szakembe-
rek egyetértettek abban, hogy 
a tiltás önmagában nem célra-

vezető, ezért figyelemfelhívó, 
tájékoztató kampány indítá-
sáról is döntött az egyesület. 
Ennek részeként megjelentet-
tek honlapjukon (www.oko-
csiga egyesulet.mindenkilapja.
hu) egy letölthető és könnyen 
elkészíthető memóriajátékot, 
amelynek lapjain az Ürgemező 
növényei jelennek meg, de egy 
internetes versenyen is gondol-
kodnak, illetve folyamatban 
van egy színező elkészítése a 
kisebbeknek. 
Mindeközben zajlik a nem-
zeti park igazgatóságával és 
a Csengey Dénes Kulturális 
Központtal közösen szerve-
zett önkéntes polgári termé-
szetőr tanfolyam, amelyre 
harmincan jelentkeztek. A 
civilszervezet mindig töreke-
dett arra, hogy szorgalmazzák 
az összefogást olyan cégek-
kel, szervezetekkel, magán-
személyekkel, akik hozzájuk 
hasonlóan gondolkodnak, 
tevékenységüket bármilyen 
formában segíteni tudják. 

Törekvésük nem hiábavaló, 
hiszen számos partnerre lel-
tek, akiknek nagyon hálásak, 
mások mellett a munkájukat 
támogató paksi önkormány-
zatnak. Sáfrány László, az 
egyesület elnöke azt mondja, 
szervezetük ereje abban rej-
lik, hogy tagjaik tenni akaró, 
a környezetvédelem iránt el-
kötelezett, ahhoz illeszkedő 
tudással és gyakorlattal ren-
delkező emberek. A kérdésre, 
hogy honnan ered a társaság 
tagjainak rendíthetetlen tenni 
akarása, Sáfrány Szilvia, az 
elnökség tagja egy történettel 
válaszolt: egyszer az Ürge-
mezőn sétálva egyik kisfiuk, 
az akkor négyéves Döme el-
kezdte felszedni az eldobált 
szemetet, és azt mondta a 
mellkasára mutatva, hogy úgy 
fáj itt belül, amikor ilyet lát. 
Így vannak ezzel ők mindany-
nyian, és azt tekintik küldeté-
süknek, azt szeretnék elérni, 
hogy mások is így érezzenek.

Kohl Gyöngyi

Környezetünkért díj az Ökocsigának

A 2012-es év Környezetünkért díjjal elismert Ökocsiga két alapítója: 
Sáfrány László és Sáfrány Szilvia.
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A NAPSUGÁR ÓVODA HETVENFŐS OROSZLÁNYI 
delegációt fogadott, amelynek tagjai a 
város óvodáinak képviseletében, a Föld 
napja alkalmából látogattak el hozzájuk, 
azzal a szándékkal, hogy a két intéz-
mény testvéróvodai kapcsolatot építsen 
ki. A vendéglátók tartalmas programot 
állítottak össze, amelynek keretében el-
vitték a csoportot az atomerőműbe és 
a Városi Múzeumba, majd Dunaköm-
lődre vezetett az útjuk, ahol megnézték 
Lussoniumot. A találkozót a Napsugár 
Óvoda dunakömlődi tagóvodájában zár-
ták, ahol szakmai megbeszélést tartottak 
az óvodai nevelésről, a kisgyermekek fej-
lesztéséről. A két intézményvezető a „jó 
kapcsolat–jó gyakorlat” jegyében szóbe-
li megállapodást kötött a testvéróvodai 
kapcsolatról. 

A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
városi vetélkedőt rendeztek a Föld napja 
alkalmából, ahova a házigazda intézmény 
mellett a Bezerédj és a II. Rákóczi Ferenc 
általános iskolákból, a Vak Bottyán Gimná-
zium hat évfolyamos tagozatáról és a Balogh 
Antal Katolikus Iskolából delegáltak csa-
patot. A feladatokat a szervező intézmény 
természettudományos munkaközössége ál-
lította össze Ácsné Tamási Éva vezetésével. 
A beugró egy plakát elkészítése volt, majd  
egy feladatlap megoldása és egy prezentáció 
elkészítése várt a 7-8. évfolyamos diákok al-
kotta négyfős csapatokra. A városi vetélkedő 
harmadik helyezettje a Bezerédj, második a 
Vak Bottyán, első pedig a Balogh Antal Ka-
tolikus Általános Iskola és Gimnázium for-
mációja lett. A házigazda a negyedik, a II. 
Rákóczi az ötödik helyen végzett. 

ŐSRÉGI KEDVENCEK – ŐSHONOS ÁLLATOK 
a Kárpát-medencében címmel hirdetett a Föld 
napjához kötődő rajzpályázatot az Önzetlenül 
Környezetünkért, Otthonunkért Munkacso-
port Alapítvány. Az óvodásoknak és általános 
iskolásoknak szóló pályázat 1998 óta hagyo-
mány, témája évente változik. A civilszerve-
zet felhívására idén több mint száz alkotás 
érkezett. Az óvodások rajzai közül Pál Béláét 
ítélte legjobbnak a zsűri, második Nyisztor 
Luca, harmadik Bartha Donát lett. Pályamű-
véért különdíjat vehetett át Molnár Angyalka 
és Koloh Tamás. Az általános iskolások me-
zőnyében az elsőnek járó elismerést Vajda 
Bence Ferenc kapta, második lett Weil Hanna 
Eszter, harmadik Kovács Bianka. Különdí-
jasként Pintér Áront és Takács Gyöngyit kö-
szöntötték. A pályaművekből kiállítás nyílt a 
Csengey Dénes Kulturális Központban.    -gy-

Ötven lufin reptethetik el kíván-
ságaikat a résztvevők az Együtt 
a parlagfű ellen Alapítvány által 
első ízben megrendezésre kerü-
lő családi napon május 12-én, 
ahol gyermekeket és felnőtte-
ket egyaránt rendkívül gazdag 
programokkal várnak a szerve-
zők. A rendezvényen lesz aller-
giaszűrés és vércukorszintmérés, 
dietetikus táplálkozási tanács-
adás, a kicsiknek pedig sok 
egyéb más mellett kézműves 
sarok, ugrálóvár és bábelőadás. 
A kertészkedőket kedvezmé-
nyes virágvásár és növénymust-
ra várja, az ügyes kezű hölgyek 
pedig a kertbarátok közreműkö-
désével bepillanthatnak a virág-
kötészet rejtelmeibe. A sornak 
ezzel még nincs vége, lesz méz-
kóstoltatás, keramikus foglal-
kozás, valamint bemutatkozik 
egy biobolt is. Sáhi Manuéla 
elárulta, az alapítvány első al-
kalommal szervez ilyen ösz-
szetett programot, de sikerétől 
függően hagyományt is teremt-
het. Az egészségnap keretében 
új akciót is indít az alapítvány 
egy családi PET-palackgyűjtő 
verseny keretében. Családon-
ként 50 PET-palack leadásával 
a résztvevők sorsoláson vesz-
nek részt, ahol öt nyomóprés 

talál szerencsés gazdára. Az új 
program mellett természetesen 
a már jól ismert rendezvények 
sem maradhatnak el.  Május-
ban zárul az általános iskolások 
számára meghirdetett, komplex 
feladatokból álló éves Zöldal-
ma, valamint a szelektív hulla-
dékgyűjtéssel kapcsolatos Zöld 
Tódor program is, amelyek a 

szeptemberi tanévkezdéssel in-
dulnak majd újra. Elkezdődött 
a lakossági virágosítási ver-
seny a legszebb virágos kertes 
ház, a legszebb virágos lép-
csőház, valamint utca kategó-
riában, a nevezőket július első 
hetében fogja pontozni a zsűri. 
Nyáron a klubtagok számára 
az atomerőmű támogatásával 

tíznapos, terápiás célú gyógy-
üdülést szervez az alapítvány 
Tapolcára, ahol az asztmás, 
allergiás betegek a tapolcai 
kórház barlangjában gyógy-
ulhatnak. A szervezet szintén 
a nyári hónapokban indítja el 
Akarat gyógyúszó táborát. Az 
egyhetes programra minden 
iskolás gyermeket várnak, a 
foglalkozások között vetél-
kedők, strandolási lehetőség, 
kirándulás, valamint a nép-
szerű sóbarlang használata 
is szerepel. Utóbbi kapcsán 
a civilszervezet munkatár-
sa, Sáhi Manuéla elárulta, az 
asztmás betegek gyógyulására 
szolgáló helyiség új köntös-
ben várja vendégeit: a speciális 
sóoldat mellett a padlót is le-
szórták sógranulátummal, így 
a sóbarlang sokkal nagyobb 
páratartalmat biztosít, mint ed-
dig. A színes programok sora 
ősszel sem ér véget, ugyanis a 
szervezet gyógyúszásra várja 
a tartáshibával, túlsúllyal vagy 
allergiával küzdő általános 
iskolásokat. Mivel elindult a 
pollenszezon, az alapítvány 
zöldszámán már várják az elha-
nyagolt területekkel kapcsola-
tos lakossági bejelentéseket is. 

Matus Dóra

A Föld napját ünnepelték

Családi napra invitál az alapítvány

Harmadik éve szervezte meg az alapítvány április 25-én kedvez-
ményes virágvásárát. A programon mintegy 3300 tő növényt osz-
tottak ki a tavalyi lakossági virágosítási verseny résztvevői számá-
ra, bízván abban, hogy a palánták elültetésével tovább szépülnek a 
kertek és a város. A vásáron minden kertbarát kedvezményes áron 
válogathatott a begónia, jegecske, kakastaréj, mézvirág, petúnia, 
büdöske, nyuszifül, szúnyogűző és csalánvirág közül.
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A bölcsődék napját ünnepel-
ték országszerte április 21-
én. A paksi Bóbita Bölcsődé-
ben szakmai napot tartottak, 
amelynek központi témája a 
gyerekek környezeti nevelése 
volt. Az előadásokat megelő-
zően Badics Istvánné, a pol-
gármesteri hivatal szociális 
osztályának vezetője köszön-
tötte a gyermekintézmény 
dolgozóit. 
 
A Pesti Első Bölcsődei Egylet 
hozta létre az első bölcsődét 
Magyarországon, az intézményt 
1852. április 21-én nyitották 
meg Budapesten. Ez a nap 2010 
óta a bölcsődék napja, amelyet a 
paksi intézményben is megün-
nepelnek. Idén szakmai napot 
tartottak, amelynek fókuszában 
a környezeti nevelés állt, a témá-
ban az intézmény három munka-
társa tartott előadást. A bölcső-
dében a mindennapos nevelés 
része a környezet megismerése, 
az egészséges életmód és a kör-
nyezettudatos magatartás meg-
alapozása. Mivel a bölcsődés 
korú gyerekekre a példakövetés 

a jellemző, ebben a munkában 
kiemelt szerepe van a nevelőnők 
tudatos magatartásának. 
A Bóbita Bölcsőde munkatár-
sait Badics Istvánné, a szociális 
osztály vezetője köszöntötte. El-
mondta, hogy a bölcsődéknek, 
amelyek működését, feladatait 
a gyermekjóléti törvény szabá-
lyozza, meghatározó szerepük 
van az anyák munkavállalásá-
ban, a kisgyermekek napközbeni 
ellátásában, a kicsik egészséges 

fejlődését segítő gondozásban, 
nevelésben. Kiemelte, hogy idén 
bevezethette volna a fenntartó 
önkormányzat a gondozási díjat. 
A lehetőséggel nem éltek, így a 
bölcsődei ellátásért továbbra is 
csak az étkeztetés nyersanyag-
költségét kell megfizetniük a 
családoknak. A 104 férőhelyes 
paksi gyermekintézményben, 
amelynek ellátottsága országos 
szinten nagyon jó, jelenleg 84 
kisgyermeket gondoznak. 

A paksi képviselő-testület a 
közelmúltban módosította a böl-
csőde alapító okiratát, amelynek 
szakmai programon és a szerve-
zeti és működési szabályzaton 
való átvezetése folyamatban 
van. Ezt követően kérik meg a 
működési engedélyt, amivel a 
kistérség településein élő csalá-
doknak is megnyílik a lehetőség 
a bölcsődei ellátás igénybevéte-
lére a paksi intézményben.   

Kohl Gyöngyi

Egy éve alakult, és máris or-
szágos sikereket tudhat magá-
énak a paksi Fantasy Magic 
Dance tánccsoport, amely 
április végén Berhidán mé-
rette meg magát. Itt rendezték 
ugyanis az I. Berhida Pearl 
Dance Országos Amatőr 
Táncversenyt, ahol hip-hop 
kategóriában 2. helyezést ért 
el Kiss Cintia Katalin, párban 
pedig 3. helyezést Lénárt Ni-
kolett és Keserű Alexandra. 
A versenyt komoly felkészü-
lés előzte meg, a 16-17 éves 
lányokból álló nyolcfős tánc-
csoport minden héten több 
órát gyakorolt. Az amatőr 
táncosokból álló fiatalok első 
alkalommal, ráadásul felnőtt 

korcsoportban mérették meg 
magukat, ennek ellenére ki-
emelkedően jó, negyedik 
és ötödik helyen végeztek, 
mondta el lapunknak Kiss 
Alexandra. A társulat felké-
szítője színpadi táncosként 
végzett és jelenleg a dunaúj-
városi Bartók színház tánco-
sa. A csapat az önkormány-
zat Kereszt utcai épületében 
tartja próbáit, emellett a vá-
ros a versenyhez szükséges 
fellépőruhák beszerzéséhez is 
hozzájárult 130 ezer forinttal. 
A csoportra nyáron és ősszel 
újabb megméretések várnak, 
tehetségüket a városi rendezvé-
nyeken is megmutatják majd.                           

-md-

Középpontban a környezeti nevelés

Országos paksi 
táncsikerek

Vb-n indulhatnak
A Csillag Show-tánc Egyesület 
április közepén vett részt Győr-
újbaráton a modern táncsportok 
országos döntőjén, ahol kiemel-
kedő sikerrel szerepeltek a paksi 
indulók. Hip-hop, street dance, 
funky, disco és fantasy kategó-
riában, szóló, páros és csoportos 
mezőnyben négyen első, hárman 
második és öten harmadik helye-
zést értek el. A tehetséges paksi 
táncosok a tatai elődöntő után 
kerültek be az országos fordu-
lóba, majd a kiemelkedő ered-
ményt elért versenyzőkre június 
végén Veszprémben, egy négy-
napos világbajnokságon újabb 
megméretés vár, ahol már nem-
zetközi mezőnyben is számot 
adhatnak tudásukról, mondta dr. 
Czárné Nagy Ildikó. A csapat 
művészeti vezetője elárulta, a ju-
nior, mini és youth kategóriában 

indulók folyamatos munka ered-
ményeként zsebelhették be a ki-
váló eredményeket. Egész évben 
minden héten többször is edze-
nek a Csengey Dénes Kulturális 
Központban, az akrobatikai ele-
mek elsajátításához pedig plusz 
órákat is beépítettek. A művé-
szeti vezető elmondta, hogy 
nagyon büszke a tanítványaira, 
akiknek tudásáról bárki meg-
győződhet a Csillag Show-tánc 
Egyesület paksi és környékbeli, 
valamint országos fellépésein.
A dobogó első fokára állhatott 
Bach Balázs, Papp Veronika, 
Karsai Gréta, Szakály Fanni, 
Blága Csilla, valamint további 
dobogós helyezést ért el Sipeki 
Dorina, Frics Fanni, Kókai Fló-
ra, Samu Adrienn, Samai Aman-
da, Vilk Petra, Vleju Ivett és 
Tóth Alexandra.                 -dóra-
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– Nagyon büszke vagyok a 
paksi borászokra, a bírálók is 
kiemelték, hogy jelentős fej-
lődés látszik a borkezelésben 
– így értékelte az idei borver-
seny eredményét Kanczler 
Istvánné, a Paksi Hegyközség 
elnöke. Közel félévszáza-
dos múlttal büszkélkedhet a 
mustra, amelyet a hegyközség 
hosszú ideje az önkormány-
zattal közösen rendez meg. 
Míg tavaly kevesebb mint 
150 mintát neveztek, idén 
körülbelül ötven gazda 183 
bora került a zsűri elé, ebből 
csupán hat volt az óbor, ami 
Kanczlerné Eszter szavai sze-
rint annak tudható be, hogy 
a 2011-essel ellentétben a 
2010-es évjárat nem volt iga-
zán jó.
A városi borversenyen négy 
bizottság értékelt a Danubiana 
Borkereskedő és Termelő Bt. 
igazgatója, Schmidt Győző, 
a cég főborásza, Vikmanné 
Makk Viola, illetve két ne-
ves és sikeres szekszárdi 
borász, Ferenczi Vilmos és 
Vesztergombi Ferenc irányí-
tásával.
Kettő híján százat számlált 
a vörösborok száma, melyek 
között 8 aranyat, 36 ezüstöt, 

25 bronzérmet osztott ki a 
zsűri. A 63 fehérből 6 arany, 
14 ezüst, 20 bronz minősí-
tést kapott. A 10 rozé közül 1 
arany, 2 ezüst, 3 bronz a mér-
leg, míg siller kategóriában 2 
arany, 1 ezüst, 3 bronz talált 
gazdára. Sillerből éppen egy 
tucatnyi került a bírák asz-
talára.  Az, hogy a nevezett 
borok 70 százaléka érmes 
lett, nagyon szép eredmény, 
emelte ki a hegyközség elnö-
ke, hozzáfűzve, hogy fontos 
tény az is, hogy nem voltak 
borkezelési problémák. Hi-
bás bor, amit a zsűri kizárt 
volna, egy sem akadt. A fe-
hérekre rányomta a bélyegét 
az, hogy meleg volt a nyár, 
kevés a csapadék, a termelők 
kicsit későn szüreteltek, így 
mézszínűek lettek a borok, 
íz- és zamatanyag-tartalmuk 
viszont a szokásosnál alacso-
nyabb. Ez azonban nem pak-
si, hanem országos probléma, 
emelte ki Kanczler Istvánné. 
Hozzátette, az viszont, hogy 
az arany viszonylag kevés, 
különösen a vörösborok-
nál, annak eredménye, hogy 
ilyenkor még nincsenek ké-
szen, nincsenek nyugalomban 
a vörösborok. Kiemelkedő 

évjárat az idei, de kiteljesedni 
csak akkor tud, ha megtartják, 
ám ez, eltekintve egy-két ki-
vételtől, nem jellemző a paksi 
borosgazdákra, derült ki a bo-
rász értékeléséből.  
A legeredményesebb terme-
lő idén Fehér József volt, aki 
hét mintával két arany, négy 
ezüst és egy bronzérmet gyűj-
tött. A Paks város bora címet 
viszont Nepp Henrik 2011-es 
cabernet franc-ja érdemelte 
ki, illetve a fehérek között 
a bonyhádi Danubiana Bt. 
paksi szőlőből készített pinot 
blanc-ja. A város borából 
minden esztendőben 350-350 
palackkal készül, ahogy mon-
dani szokták, reprezentációs 
célokra, ezzel ajándékozzák 
meg a város vendégeit, part-
nereit. Hasonló célra tavaly 
óta saját bora is van már a 
városnak. Olyannyira, hogy 
a képviselő-testület tagjai, 
élükön Hajdú János polgár-
mesterrel és Spiesz József 
képviselővel maguk is részt 
vesznek az ültetvény műve-
lésében, a szüretben. A mun-
kában a DC Dunakom Kft. 
segíti őket. 
Tell Edit alpolgármester el-
mondta, hogy 2010 tavaszán 

kezdték el művelni a Pol-
lack Mihály utcában lévő 
szőlőt.  Korábbi művelője 
vissza akarta adni az önkor-
mányzatnak, a város néhány 
vezetője kiment, megnézte, 
és egy hirtelen jött ötlet nyo-
mán az a döntés született, 
hogy nem keresnek új bér-
lőt, maguk művelik meg. Az 
első metszést a testület tag-
jai végezték, a zöldmunkák-
ban és a földmunkában a DC 
Dunakom Kft. vállalt szere-
pet, a szőlő feldolgozásában 
pedig Spiesz József. Mint az 
alpolgármester beszámolt, 
szlanka, blauburger és olasz-
rizling szőlő van a területen. 
Tavaly körülbelül ötszáz liter 
sillert és 130 liter olaszrizlin-
get készítettek. Tell Edit azt 
mondta, jóízűek lettek a bo-
rok, bronz- és ezüstérmeket 
szereznek a versenyeken, ter-
mészetesen a városi versenyre 
is nevezték. De a lényeg nem 
ez, hanem az, hogy ezt kínál-
ják a városi rendezvényeken. 
Saját borral kínálni a vendé-
geket nagyon jó érzés, vázolta 
az alpolgármester, hozzátéve, 
hogy ez erősíti a helyi identi-
tást, a városhoz való kötődést.       

Vida Tünde

Tizenhét bor érdemelt aranyat

WITTMANN
GYOMIRTÁS

– gyep és pázsit szelektív gyomirtása
– gyepkezelések, gyepfelújítás

– növényvédelem
– gyepbetegségek gyógyítása

– sportpályák gyomirtása
– díszfák és örökzöldek gyógyítása, növényvédelme

– talajerő-utánpótlás, műtrágyázás
– gyep- és talajkondicionálás

– telephely gyomirtás
– gyom- és cserjeirtás

– gyomirtás kenőgéppel
– talajminták vétele, tápanyagelemzések

www.gyepvedelem.hu
30/979-44-39

info@gyepvedelem.hu

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992
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Felmenő rendszerű, országos 
könnyűzenei tehetségkutató-
sorozat indul májusban Hang-
foglaló Magyarország 2012 
néven tizennégy magyarorszá-
gi és négy határon túli köny-
nyűzenei tehetségkutató ösz-
szefogásával. Első körben a 
csapatok a helyi tehetségkuta-
tókon vehetnek részt, ahonnan 
a győztes automatikusan eljut 
a Hangfoglaló Magyarország 
2012 döntőjéig. A verseny-
helyszínek között van Paks is. 
A szakmai zsűri által legjobb-
nak tartott zenekar egymillió 
forint értékű fődíjat (hangsze-
reket és hangtechnikai eszkö-
zöket) kap, valamint felléphet 
a profik között a Hangfogla-
lás kiállítás nagyszínpadán. 
A Hangfoglaló Magyarország 
2012 versenyt a Hangszere-
sek Országos Szövetsége (a 
Hangfoglalás kiállítás és vásár 
szervezője), az Artisjus Ma-
gyar Szerzői Jogvédő Iroda 
Egyesület, valamint a Magyar 
Művelődési Intézet és Képző-
művészeti Lektorátus kezde-
ményezte. 
A mai korra jellemző mega-te-
hetségkutatóktól eltérő, valódi 
tehetséggondozást célul tűző 
program ötletadói között van 
a paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz 
Fesztivál fesztiváligazgatója, 
Ruff Ferenc is. Mint elmond-
ta, az első lépések egyike 
volt, amikor létrehozták a Ci-
vil Ifjúsági Kortárs Könnyű-
zenei Kulturális Közösséget 
(CIKKK). Itt vetették fel, hogy 
legyen egy felmenő rendszerű 
verseny, amelynek elsődleges 
célja a magyar könnyűzenei 
kultúra ápolása, bemutatkozá-
si lehetőség biztosítása a fiatal 
magyar zenészek számára és 
a tehetségek gondozása. Ruff 
Ferenc hozzátette: korábban a 
mostaninál sokkal több fesz-
tivál működött, de a válság, a 
megfelelő gazdasági támogatás 
megszűnése miatt sokan „be-

adták a kulcsot”. A CIKKKK-
et a Dunántúlról még nyolcan 
írták alá, abból hárman ma-
radtak. Éppen ezért köszönet 
illeti azokat a vállalkozásokat, 
önkormányzatokat, amelyek 
kitartóan segítik ezeket a köny-
nyűzenei tehetségkutatókat. 
A paksi fesztivál szervezője 
azt is elmondta, hogy minden 
program autonóm marad, de 
egy rendszerhez kapcsolódik. 
A helyi versenyek megtartják 
saját arculatukat, de emellett 
kidolgoznak egy közös szem-
pontrendszert. Mivel a Hang-
foglalás szervezői, élükön Tóth 
Csabával már eddig is támogat-
ták a paksi fesztivált, a kiállítás 
és vásár létrejötte után bekap-
csolódtak a díjazásba, zsűrizés-
be, így a tavalyi győztes már 
ott lesz az idei Hangfoglaláson, 
amelyet októberben rendeznek.
Az új, immár rendszerré szer-
veződött Hangfoglaló Magyar-
ország 2012 májusában star-
tol. Paks mellett rendeznek 
helyi versenyt Balmazújváros-
ban, Hajdúszoboszlón, Szolno-
kon, Má tészalkán, Debrecenben, 
Ko      máromban, Balatonboglá-

ron, Tatabányán, Pécsett, Szol  -
nokon, Szigetszentmiklóson, 
Békésen, Budapesten és a Fel-
vidéken, Erdélyben, a Vajda-
ságban és a Muravidéken is. 
Az egymillió forintos fődíj 
mellett külön díjazzák a legki-
emelkedőbb hangszeres zené-
szeket, komponistákat, és lesz 
közönségdíj is. A versenyso-
rozat harmadik lépcsője a vi-
lághálón zajlik.  A zenekarok 
május 7. és szeptember 20. 
között tölthetik fel egy saját 
szerzeményüket a YouTube-
ra. Ha elküldik ennek linkjét 
a hfh@hanosz.hu e-mail cím-

re, a videó megjelenik a www.
hangfoglalasonline.hu oldalon, 
ahol a közönség szavazhat rá. 
A legjobb hangszeres zenésze-
ket díjazzák, a közönségdíjas 
zenekar a nagyszínpadon lép-
het fel a jövő évi Hangfoglalás 
kiállításon. A 15. Amatőr Pop-
Rock-Jazz Fesztivál időpont-
ját nem befolyásolja mindez, 
tudtuk meg Ruff Ferenctől. A 
hagyományoknak megfelelően 
novemberben tartják majd, s az 
itt legjobban szereplő zenekar 
a következő évi Hangfoglalá-
son léphet színpadra.                      

Vida Tünde

Valódi tehetséggondozást ígér
a Hangfoglaló Magyarország

A 2011-es Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál győztese, 
a budapesti Nuklea már biztos ott lesz a Hangfoglalás színpadán.
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ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL
1539 Budapest, Pf. 676, Telefon: (1) 436-4881, Telefax: (1) 436-4883, E-mail: nsd@haea.gov.hu

HIRDETMÉNY

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közmeghallgatást tart. A közmeghallgatást 
a Paksi Atomerőmű és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 3 km-es biztonsági övezetével 
érintett ingatlanok tulajdonosai, az ingatlanokra vonatkozó ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett jogok jogosultjai, valamint a nyilvánosság számára rendezzük meg
a vélemények és észrevételek megismerése érdekében, a

Paksi Atomerőmű (PA) és a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT)

biztonsági övezeteinek felülvizsgálatára a 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet alapján 
hivatalból megindított OAH-01490/2011. (PA) és OAH-01494/2011. (KKÁT) 

ügyszámú hatósági eljárásokban.

A közmeghallgatás időpontja: 2012. május 10. (csütörtök) 16 óra 00 
A közmeghallgatás helyszíne: Paks Város Polgármesteri Hivatalának nagyterme

(7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)

A közmeghallgatás előkészítése céljából a hatósági eljárást ismertető OAH-összefoglaló, 
továbbá a Paksi Atomerőmű Zrt. által a PA biztonsági övezetének kiterjedésére, valamint a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofi t Kft . által a KKÁT biztonsági öve-
zetének kiterjedésére vonatkozó javaslat összefoglalói megtekinthetők Paks Város Polgár-
mesteri Hivatalában, Dunaszentbenedek és Uszód községek polgármesteri hivatalaiban, 
Csámpán a közösségi házban, az OAH székházában (1034 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) és 
az OAH honlapján (www.oah.hu).

Az ügyfelek az ügyek valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban 
meghatalmazott képviselőjük útján – Lóránd Ferenc ügyintézővel (tel.: +36 1 4364918) 
történő egyeztetés szerinti időben – betekinthetnek az OAH székházában. Az iratokról 
másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.
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  Díjaztuk őket

Semmit nem végez fél gőzzel és azt vall-
ja, a sport adott számára olyan akarat-
erőt és kitartást, ami későbbi vállalásait 
sikerre vitte. Treszl Gábor neve vélhető-
en sokak számára ismerős motoros ex-
pedíciói révén, azonban cikkünkben a 
Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány 
egykori díjazottja egészen más oldaláról 
mutatkozik be. 

Gábor tősgyökeres paksi, ’77-es születése 
óta itt él, tanulmányait a Bezerédj, később 
az Energetikai Szakközépiskolában végezte 
mint erőműgépész. Műszaki tanulmányai 
megkezdését követően volt idő, amikor úgy 
érezte, tévútra került, ugyanis középiskolás-
ként még a testnevelési főiskolára készült. 
Még hatéves korában kezdett el dzsúdózni, 
sokáig nem volt olyan nap vagy hétvége, 
amely ne a sportról szólt volna. A kitartó 
munkának meg is született az eredménye, 
ugyanis Gábor négy országos bajnoki cím 
tulajdonosa. Sportsikereit az alapítvány két 
egymást követő évben, 1993-ban és 1994-
ben is díjazta, az eredmények ellenére azon-
ban a hobbiból soha nem vált hivatás. Az 
országos eredményeket nem követték nem-
zetköziek, ezért végül a polgári foglalkozás 
mellett döntött. Ha az ember élsportoló akar 
lenni, más munka szóba sem jöhet, az egész 
embert kíván, mondta Gábor. Felvételizett 
a műszaki egyetemre, annak paksi tagoza-
tán járta ki a főiskolát, majd munka mellett 

levelezőn az egyetem kiegészítő képzését 
is elvégezte. ’99 óta a paksi atomerőműben 
dolgozik, berendezésmérnökként szivaty-
tyúkkal kapcsolatos háttértevékenységeket, 
átalakításokat végez, karbantartási utasításo-
kat ad ki. A váltást nem bánja, noha azóta a 
sport nem játszik főszerepet az életében, sza-
badidejét aktívan tölti. Gábor a Duna szerel-
mese, nyaranta kenuval barátai társaságában 
szokott vízre szállni és nemrégiben ismerő-
sei unszolására kezdett el motoros ernyő-
zéssel foglalkozni. Kalocsára jár csörlőzni, 
mint mondja, kezdőként egyelőre így szokja 
a repülést. Úgy tűnik, számára a kaland- és 

szabadságvágy nem csupán szerelem, ha-
nem életforma: madártávlatból szemlélni a 
környéket, úgy találja, nem csupán felemelő 
és fantasztikus élmény, de a legnagyszerűbb 
elfoglaltság is, amit ember végezhet. Termé-
szetesen nem maradhat ki a felsorolásból a 
motorozás sem, hiszen a híres pekingi expe-
díció után ismét lázasan készülődik az újabb 
célállomásra, a londoni olimpiára. Elárul-
ta, sokat köszönhet a sportnak. – Kitartásra 
nevelt, tartást és jó alapot adott ahhoz, hogy 
a későbbi vállalások kihívásait, megpró-
báltatásait megfelelően viseljem – mondta. 
Sikeres túrái mellett az tölti el az egyik leg-
kellemesebb érzéssel, hogy tavaly A Pan-
nónia-expedíció című könyv szerzőjeként 
is debütálhatott. Elárulta, időnként maga is 
meglepve eszmél rá, hogy saját könyve szü-
letett. A kiadvány olyan nagyszerű olvasói 
kritikát kapott, amire nem is mert gondolni a 
közel egyéves írás alatt. – Egészséges becs-
vágy van bennem azzal kapcsolatban, hogy 
valami maradandót alkossak, de ha nem 
éreztem volna a benne foglalt történeteket 
megjelenésre érdemesnek, nem vágok bele 
– szögezte le. Hozzátette, gyermekkora óta 
tudja, hogy van érzéke a tollforgatáshoz és 
túráiról ezelőtt is publikált már újságokban, 
így nem volt teljesen idegen tőle a feladat. 
Gáborék a londoni olimpiára Afrikát is érin-
tő útvonalat terveztek, jelenleg ennek a szer-
vezése zajlik. Természetesen újra a jó öreg 
oldalkocsis Pannoniával kelnek útra.     -md-

Saját főztjüket fogyaszthatták el 
a gyerekek azon a főzőshow-n, 
aminek a Balogh Antal Katoli-
kus Általános Iskola és Gimná-
zium adott helyet április 25-én. 
Mintegy negyvenen avanzsál-
tak kiskuktává a budapesti 
Makrobiotika Intézet által szer-
vezett egészségnapon, amelyet 
a szervezet vezetője és a Mag-
dala–Gyermekekért Közcélú 
Alapítvány elnöke, Sebestyén 
Szilvia koordinált. Miközben a 
kisiskolások részt vehettek egy-
egy étel elkészítésében, fontos 
információkkal gazdagodtak a 

gabonákról, a zöldségekről, a 
főzésről és az évszakok fontos-
ságáról. Noha az előadás elején 
egyetlen gabonafajtát, a búzát 
tudták megemlíteni, az előadás 
végére már az összes gabonanö-
vényt kívülről fújták, ami azért 
is fontos, mert ezek alkotják táp-
lálkozásunk 70 százalékát, árulta 
el Weiszné Tóth Erika. A táplál-
kozási szakember hozzátette, a 
gyerekeknek már kiskorban meg 
kellene ismerniük a természetes 
ízeket, a növényekben található 
vitaminokat, hogy felnőttkorban 
tudatos fogyasztóvá válhassa-

nak. A gyerekek a program kap-
csán meghirdetett rajzpályázatra 
is készültek, a legjobb alkotá-
sokért rajzkészlet járt, a többi-
ért fakanálkészlet. Aki pedig a 
játékos tananyagot az előadás 
után hiba nélkül visszamondta, 
fagylaltkészítővel gazdagodott. 
A legnagyobb örömöt mégis a 
saját kezűleg elkészített ételek 
elfogyasztása okozta, a menüt 
szezámmagban megforgatott 
rizsgolyók, csicseriborsó-pás-
tétom és a már készen asztalra 
került vöröslencse-krémleves és 
kölesalma alkotta.          Matus D.

Sokat köszönhet a sportnak

Kiskuktaként ismerkedtek 
az ételekkel

Magas keresettel 
munkatársakat keresek 
nem ügynöki munkára. 

fix+jutalékért. 

30/302-9520

A TEIT
kalocsai látogatóközpont

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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  Jó napot, mi újság?

Nem egy hétköznapi nyugdíjas
Mindössze egy sporttáskával és három 
napi hidegélelemmel jelent meg a város-
ban abban a hiszemben, hogy csupán pár 
hétre marad, majd ebből aztán évek, év-
tizedek lettek. Mára nyugalmazott mér-
nök, ám egy percig sem a nyugdíjasok 
hétköznapi életét éli Pálmai István, aki 
szakmai karrierje mellett élete legnehe-
zebb pillanatairól is mesélt lapunknak. 

1951-ben született egy bányászvárosban, 
Várpalotán, édesapja evangélikus kántor-
tanító volt, egészen addig, amíg a peda-
gógusoknak az ötvenes évek elején nem 
tiltották meg a kántorkodást. Hosszú ideig 
az evangélikus iskola tanítói lakásában lak-
tak olyan templomudvar-komplexumban, 
ami magas kerítésekkel volt elválasztva a 
külvilágtól: volt benne szánkódomb és ma-
gas fa, tehát egy igazi gyermekparadicsom. 
– Kevés ember van az országban, aki olyan 
boldog gyermekkort tudhat magáénak, mint 
jómagam – vallja Pálmai István. – Gyerek-
kori barátommal, az akkori várpalotai evan-
gélikus lelkész legkisebb fiával csúsztunk-
másztunk a „birodalmunkban”, most már 
égnek áll a hajam, mi mindent csináltunk. 
Emlékszem, 1956-ban összeszedtünk jó pár 
eldobált lőszert, és mivel jó ötletnek tűnt, a 
nagyobb gyerekek által rakott tűzbe dobál-
tuk a golyókat, amik annak rendje és mód-
ja szerint felrobbantak. Nem rajtunk múlt, 
hogy nem lett komoly baleset – emlékszik 
vissza. 14 éves koráig élt itt, majd elkerült 
diákként Esztergomba, a Hell József Károly 
Bányagép- és Villamosipari Technikumba, 
itt is szerezte meg a technikusi képesítését. 
Mint mondta, az 1960-as években kezdték 
el bezárni a magyarországi bányákat, vi-
szont a vegyipar akkoriban kapott szárny-
ra, így szülői tanácsra szerzett vegyipari 
gépész-üzemmérnöki oklevelet a Pollack 
Mihály Műszaki Főiskolán. Képesítésével 
elhelyezkedett a ma már talán ambivalens 
érzéseket keltő Vegyépszernél Budapesten, 
majd négy évre elkerült Pétfürdőre, ahol 
egy nagy kapacitású műtrágyagyár ammó-
niaüzemét szerelte a cég. Nemzetközi kör-
nyezetben, brit, amerikai, belga, francia és 
szovjet szakemberekkel együttműködve, 
a semmiből kellett üzemet létesíteni, ezért 
pályája egyik legizgalmasabb szakaszának 
vallja ezt az időszakot. 1976 májusában 
mindössze egy sporttáskával jelent meg 
Pakson, mivel induláskor még úgy hitte, 
cége Kazincbarcikára delegálja újabb meg-

bízatásra. Ezért egy sportszatyorral, zokni-
val, háromnapi hidegélelemmel utazott fel 
a Vegyépszer budapesti központjába, ahol 
közölték vele, hogy személyi változás mi-
att Paksra irányítják pár hétre. Ebből azután 
több év, majd évtized született: ’78-ban 
egy paksi lányt vett el feleségül, ahogy ő 
fogalmaz, elpaksiasodott. – Ha megkérde-
zik, hova valósi vagyok, mára azt mondom, 
egyértelműen paksi – mondja. Először az 
atomerőművet és a lakótelepet összekötő 
forróvizes fűtési távvezeték szerelésveze-
tője lett, később munkahelyi hegesztőmér-
nökként dolgozott, majd a kettes blokk 
üzembe helyezésekor az akkori Erőmű 
Beruházási Vállalat (ERBE) munkatársa 
volt. 1986-tól egészen 2007-es nyugdíjba 
vonulásáig a Paksi Atomerőmű Vállalatnál 
látta el feladatait. Szakmai pályafutása so-
rán számtalan munkaterületen kipróbálhatta 
magát: volt beruházási ügyeletes mérnök, 
a radioaktív hulladékkezelési szakterület 
üzemvezetője és nyugdíjazásáig a radioak-
tív hulladékkezelési szakterület főtechnoló-
gusa is, emellett megtiszteltetésnek tekinti, 
hogy a PA Zrt. felügyelőbizottsági tagja is 
lehetett. 
Pálmai István ugyanakkor műszaki pálya-
futása mellett kisebb-nagyobb kitérőket is 
tett. – Úgy kerültem bele, mint Pilátus a kré-
dóba – vall politikai pályafutásáról Pálmai 
István, aki Rónaky József távozását követő-

en foglalta el helyét három évre a képvise-
lő-testületben. Noha felkérésre csatlakozott 
az akkori Választási Szövetség színeihez, 
elárulta, mindig is volt affinitása a politika 
iránt. Ugyanis a filozófia mindig is érde-
kelte (a témában például két évig tanított 
is a marxista esti egyetemen). – Az ember 
életében vannak bizonyos mérföldkövek, 
vannak olyanok, amelyekre jó ráállni, és 
vannak olyanok, amelyek ma is megdol-
gozzák az embert: ilyen volt az is, amikor 
három gyermekem közül az egyiket elvesz-
tettem – mondta Pálmai István. Kisfia a 
csernobili katasztrófa utáni időszakban halt 
meg, és bár a tragédia a később megjelent 
statisztikai adatok alapján nem hozható ösz-
szefüggésbe a történtekkel, teljesen ki sem 
zárható, jegyezte meg. Mégsem a szörnyű 
esemény miatt, hanem neveltetéséből faka-
dóan talált el Istenhez. 
– Az ötvenes évek elején sok magyaror-
szági szerzetesrendet oszlattak fel, az árva 
gyerekeket nevelő győri evangélikus sze-
retetotthonban pedig számos diakonissza 
nővér szolgált, akik ezek után többnyire 
kisgyermekes családokhoz kerültek, egye-
bek mellett a miénkhez is. Egyikük nagyon 
nagy szeretettel nevelt a szüleim mellett 
úgy, hogy felnőtt koromban a hit nem új 
hatóerőként jelent meg az életemben, ezért 
is örülök, hogy megtaláltam a paksi evan-
gélikus gyülekezetet – árulta el István, aki 
korábban presbiterként, most felügyelőként 
tevékenykedik a gyülekezetben Szabó Vil-
mos lelkész-esperes mellett. – Igyekszem 
Istennek tetsző módom élni, ami persze 
nem mindig sikerül – teszi hozzá. A poli-
tikus-mérnök máig roppant aktív életet él, 
nyugdíjazása óta is tevékenyen közremű-
ködik az erőmű életében és azóta egy új 
felkérésnek köszönhetően a Paksi Digitá-
lis Archívum létrehozásában is részt vesz 
projektkoordinátorként. Bár ma már úgy 
gondolja, nem futná le négy óra alatt a ma-
ratonit, még mindig hosszú távokat fut, heti 
kétszer 15-20 kilométert a cseresznyési er-
dőben. Persze ezek mellett jut idő a családra 
is. Feleségével, Pálmai Klárával, a Balogh 
Antal Katolikus Általános Iskola és Nyolc-
osztályos Gimnázium egykori, alapító igaz-
gatójával több mint harminc éve boldog-
ságban élnek, két fiuk pedig Szegeden él. 
István elárulta, ha egyszer igazi nyugdíjas 
lesz, a nyelveknek fog hódolni, mégpedig 
elsősorban a latinnak. 

Matus Dóra 
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  Sport

Az Atomerőmű SE NB I-es férfi kosár-
labdacsapata az ötödik helyen zárta a 
2011/12-es bajnoki idényt. A bravúros 
Magyar Kupa-ezüstérem után megnőtt 
a szurkolók étvágya, és a paksi csapatot 
tartották a Körmend–ASE párharc esé-
lyesének. Talán nem is ok nélkül – az 
alapszakaszban elért körmendi negyedik 
és paksi ötödik hely miatt –, de a három 
győzelemig tartó párharcban az ASE 
csak kétszer élvezhette a hazai pálya 
előnyét. A bravúrhoz legközelebb rögtön 
az első mérkőzésen állt a csapat, amikor 
is csak a hosszabbításban maradtak alul 
Kámánék. Sérülés miatt nem lépett pá-
lyára Lorenzo Williams, és Körtélyesi 
Gergely is erős fájdalmakkal küszkö-
dött a találkozó során. A játékidő vége 
előtt fél perccel hárompontos körmendi 
vezetésnél Vojvoda triplakísérlete kijött 
a gyűrűből, így elmaradt a várva várt 
idegenbeli győzelem. Körmend – ASE 
105-101.
A Gesztenyés úti csarnokban már két 
meghatározó játékosa nélkül vágott neki 
a mérkőzésnek az ASE. Mint kiderült, 
Körtélyesi fájdalmait csonthártyagyul-
ladás okozta, Zo Williams pedig térdsé-
rülés miatt nem volt hadra fogható, így 
már ketten voltak, akik csak a kispadról 
szurkolhattak a társaknak. Tóth Ádám 
sem volt egészséges, ő lázasan vállalta 
a játékot. A meccsen rövid paksi karri-
erjének legjobb teljesítményét nyújtotta 
Tim Frost, aki mindamellett, hogy rend-
kívül ponterősen játszott, „levette” a pá-
lyáról a körmendiek centerét Townes-t. 
A statisztika tanúsága szerint a vasi 
magas ember a szigorú védekezés mi-
att az első félidőben egyszer sem tudott 
betalálni a paksi gyűrűbe. Végül szoros 
mérkőzésen, de biztosan nyerte az Atom 
a második összecsapást, így egyenlített. 
ASE–Körmend 86-80. A harmadik ta-
lálkozón csereként Lorenzo Williams és 
Körtélyesi is vállalta a játékot, de még 
egyikük sem volt 100%-os állapotban. A 
lehetőség a pályaelőny elvételére ezen 
az estén is megvolt, 30 percnyi játék 
után 67-67-et mutatott az eredményjel-
ző, de a végjátékban ismét a Körmend 
kezét fogta Fortuna. Körmend–ASE 92-
88. A párharc negyedik mérkőzése volt 
a legsimább, a Gesztenyés úton rajt-cél 
győzelmet aratott az Atomerőmű. Loren-
zo Williams ismét régi formáját hozta, 

Körtélyesi viszont továbbra sem tudott a 
tőle tavasszal megszokott lendülettel ját-
szani. A negyedik negyedben már nem 
tudta feltartóztatni a paksi rohamokat a 
vendégcsapat, és így a párharc legna-
gyobb különbségű eredménye született. 
ASE–Körmend 75-60. Kettő-kettőre mó-
dosult az állás, következett a mindent el-

döntő utolsó összecsapás, amelyre Kör-
menden került sor. Aki már járt a vasi 
településen, az tudja, hogy az MTE csar-
nokban nem könnyű a vendégcsapat dol-
ga. Óriási nyomás nehezedik a vendég-
játékosokra, de még inkább a bírókra. 
Ennek ellenére az utolsó mérkőzésen is 
volt esély a győzelemre, a félidőben még 
az ASE vezetett. Ezúttal Nick Williams 
érte el a legtöbb találatot, de a kispadról 
beszállva Morgen Ferdi és Kovács Ákos 
is pontokkal tudta segíteni csapatát. A 
holtpont ezúttal is a sokat emlegetett har-
madik negyedben következett be, amikor 
a hazaiak átvették a vezetést. Utána már 
hiába futott az eredmény után az ASE, a 
vendéglátók már nem engedték ki a ke-
zükből a győzelmet. A küzdőszellemmel 
ezúttal sem volt baj, de a hazai pálya na-
gyon sokat ér egy ennyire kiegyensúlyo-
zott párharcban. Körmend–ASE 87-82.
A legjobb négy közé 3-2-es összesítéssel 
a Körmend együttese került, az ASE az 
ötödik helyen zárta a bajnokságot.
Két hét pihenő következik, utána a ma-
gyar játékosok – a válogatottak kivételé-
vel – május végéig még edzenek Schmidt 
Béla irányításával. A külföldi játékosok-
nak megköszönték a munkát, további 
szerződésről nem tárgyaltak velük. A 
csapat vezetőedzője a 2012/13-as bajno-
ki idényben is Enrique Gutierrez Garcia 
lesz, a játékosok a felkészülést augusztus 
1-jén kezdik, mondta el a Paksi Hírnök-
nek Tóth János szakosztályelnök.

Kovács József

Kevésen múlott

Fo
tó

: M
ol

ná
r 

G
yu

la

Fo
tó

: M
ol

ná
r 

G
yu

la



Paksi Hírnök212012. május 4.

Egyre közelebb 
az EL-szereplés

Fontos győzelem 
a listavezető ellen

Fontos pontok kerültek az 
OTP Bank Ligában szereplő 
MVM Paks labdarúgócsapa-
tának neve mellé az utóbbi 
játéknapokon. A gárda a Di-
ósgyőr és a Pécs ellen is egy-
aránt 2:1-re nyert idegenben, 
míg hazai pályán a listavezető 
Debrecennel 0:0-ra végzett, 
és 2:1-re legyőzte a Buda-
pest Honvédot. A sikereknek 
köszönhetően elmozdult a 8. 
pozícióból Kis Károly alaku-
lata, és már a hatodik helyen 
található. Ami még ennél is 
fontosabb, egyre közelebb ke-
rül az Európa Liga-szereplés 
lehetősége, mivel a már em-

lített budapesti Honvéd csak 
négy egységgel áll jobban a 
paksi zöld-fehéreknél. A Fe-
hérvári útiak májusban Szom-
bathelyre és Zalaegerszegre 
utaznak, valamint a Vasast és 
a Ferencvárost fogadják. Az 
említett találkozók mindegyi-
kén az MVM Paks számít esé-
lyesnek, ezért nem reményte-
len a feljebblépés lehetősége. 
Örömteli, hogy Hrepka, Kiss 
Tamás, Böde és Éger az utób-
bi fordulókban rendre betalál-
tak, és mint látható, a támadó-
futball eredményre vezet. A 
2011/12-es bajnokság május 
26-án zárul.         Faller Gábor

A 2011/12-es NB I-es sakkbaj-
nokság 9. fordulójában a Szabó 
László-csoportban az Atom-
erőmű SE a listavezető, még 
veretlen Szombathely együt-
tesét fogadta. A több külföldi 
nagymesterrel felálló rivális 
ellen győzelemre készültek a 
harmadik pozícióban található 
piros-kékek. – Nagyon készül-
tünk, hogy jó eredményt érjünk 
el a listavezető ellen. 8,5–3,5-re 
végül diadalmaskodtunk, sike-
rünk megérdemelt – mondta el 
Gosztola István, az Atomerő-
mű SE sakk szakosztályának 
vezetője. A paksi győzelemnek 
a Nagykanizsa is örült, így a 

somogyiak a táblázat élére ug-
rottak. A következő fordulóban 
azonban Szombathely–Nagy-
kanizsa meccset rendeznek, 
így a lényegesen kedvezőbb 
sorsolással rendelkező atomo-
sok akár már a 10. játéknapon 
a második helyre léphetnek, és 
az aranyérem is optimális kö-
zelségbe kerül. 
Az NB I/B-s egyletnél nyu-
godtabb mederben zajlik a 
bajnokság hajrája. Az ASE 
fiatalokra épülő második szá-
mú alakulata a biztos bennma-
radást tűzte ki célul – ezt már 
teljesítette is a gárda.

röné

Nincs jó szériája 
Lengyel Ferenc együttesének 
Sorozatban harmadik vereségét szenvedte el az NB II. Nyugati 
csoportjában szereplő Paksi FC II. labdarúgócsapata. A Pálhal-
ma, az MTK és legutóbb a Veszprém elleni vereség azért is 
fájó, mert a gárda egyetlen gólt sem szerzett, a riválisok ugyan-
akkor összesen nyolc alkalommal vették be a paksi kaput. A 
botladozás ellenére azonban nincs rossz pozícióban a társaság. 
A jelenleg 12. PFC II. öt pontra van a kiesőhelytől. Az első-
sorban saját nevelésű fiatalokra épülő csapatnak a hátralévő öt 
fordulóban két győzelemre még mindenképp szükség lenne a 
bennmaradáshoz. A Lengyel-egylet a Tatabányát, a Sopront és 
a Szigetszetmiklóst látja vendégül, míg Baján és a Ferencváros 
otthonában vendégszerepel. Az idei pontvadászat június első 
hétvégéjén fejeződik be.                                                         efgé

A cseljabinszki cselgáncs Eu-
rópa-bajnokság pénteki nap-
ján az első fordulóban kiesett 
Csoknyai László, mégis meg-
szerezte a kvótát a londoni 
olimpiára. Ugyanis a cselja-
binszki viadallal párhuzamo-
san rendeztek több kontinen-
tális bajnokságot is, Ázsiában 
valamennyi rivális nekünk 
kedvező eredményt ért el a 
81 kilogrammosok között: az 
üzbég Jahjo Imamov a döntő-
be kerüléssel meg tudta volna 

előzni a paksi dzsúdóst, de vé-
gül csak bronzérmes lett, így 
Csoknyai László az olimpiai 
rangsor huszonkettedik helye-
zettjeként direkt kvalifikációt 
szerzett a londoni olimpiára. 
Ekképp hét magyar dzsúdós – 
Ungvári Miklós (66), Csoknyai 
László (81), Bor Barna (+100), 
Csernoviczki Éva (48), Ka-
rakas Hedvig (57), Mészáros 
Anett (70) és Joó Abigél (78) 
– képviselheti majd a magyar 
színeket Londonban.

Csoknyai is 
megy Londonba
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A MÁJUS 19-I HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY 
ÉS A NÉMET NEMZETISÉGI NAP PROGRAMJA

Halászléfőző verseny a Duna-parton

6.00–8.00 HALÁRUSÍTÁS
9.00–18.00 Kisvonat közlekedik a városban
 Útvonal: Csengey Dénes Kulturális Központ parkolója–Újtemplom utca–Tolnai út–Dózsa Gy. út–Erzsébet Nagy 

Szálloda parkolója–Kereszt utca–PSE pálya–Kishegyi út–Csengey Dénes Kulturális Központ parkolója.
 A kisvasút ára: 200 Ft/jegy, mely egyszeri utazásra szól.
9.15 Gyülekező a kompkikötőnél
9.30 A Duna megkoszorúzása a kompról
10.00 Megnyitó
 Beszédet mond: Hajdú János polgármester
10.00–14.00 ÖKOCSIGA JÁTSZÓHÁZ
10.00–14.00 FOLT HÁTÁN FOLT
 Az Atomfoltosok foltvarró klub foglalkozása gyerekeknek és felnőtteknek 
 (különböző apróságok: eper, virág, tűpárna, halacska készítése)
10.00–14.00 VARÁZSLATOS MANDALÁK
 halas kifestők
11.00–12.00 JEROMOS A REMETERÁK…
 SÜNIZENE CSEKE KLÁRIVAL
10.00–12.00 HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY
10.00–14.00 Ugrálóvár
12.00–13.00 TÉRZENE A VÍZI SZÍNPADON
 PRO ARTIS MŰVÉSZETI ISKOLA FÚVÓSZENEKARA
 Vezényel: Tóth János
13.00 EREDMÉNYHIRDETÉS
 PAKSI HALÁSZLÉFŐZŐ MESTER CÍM ÁTADÁSA
13.30 LÉLEKDONOR
 CARAMEL műsora

Német nemzetiségi nap a Sárgödör téren felállított sörsátorban

15.00  ROGER SCHILLING ZENEKAR
15.45  MEGNYITÓ
 Féhr György, a paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megnyitóbeszéde
 Hajdú János, Paks város polgármesterének köszöntője
16.00–19.30 „SVÁB HANGULATBAN” A HÍMESHÁZI MILLICH FAMILIÁVAL
 Benne: Oktoberfest-válogatás
 A paksi általános iskolák nemzetiségi műsora
 Hahner Melinda és Róbert- ének, Slavko Avsenik egyveleg
 Szederkényi kórus – Válogatás Németországból és Ausztriából
 Tarlós Ferkó –ének, tánc
 Millich Anikó, Bíró Dia, Kovács Bianca – ének
 Totalkrainer zenekar – Oberkrainer egyveleg
 Polt Cintia – Csárdáskirálynő
 Sonnenblumen Kórus – „Egyszer így, egyszer úgy”
 Krizsán Krisztina, Krizák Adrien, Dóri Tamás – tánc, egyveleg
 Hoch János - Harmonikakíséret
19.30  ROGER SCHILLING ZENEKAR
20.00  „ARANY ROZMARING” DÍJ ÁTADÁSA
20.30  BÁL – A „MILLICH” ZENEKARRAL

A Paksi Német Önkormányzat meghívja Paks város nyugdíjasait délután 15 órától – a műsor kezdetétől – 18 óráig egy korsó hideg 
sörre. Aki megtisztel bennünket, szeretettel várjuk a Német Nemzetiségi Önkormányzat asztalánál!
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Harmadik alkalommal lett vi-
lágbajnok Balzsay Károly, 
a schwerini ökölvívógálán. 
Ezúttal a WBA szervezet 
nagyközépsúlyú övét sikerült 
megvédenie kihívója, Dimitri 
Sartison ellenében. Az ökölví-
vás alapjait Pakson elsajátító 
sportoló először 2009 januárjá-
ban a WBO világbajnoki övét 
hódította el, majd 2011 augusz-
tusában Ukrajnában a WBA 
övét szerezte meg Stanyslav 
Kashtanov legyőzésével, több-
ségi pontozással. A Sartison 
elleni találkozón egészen a 12. 

menetig kérdéses volt, hogy ki 
nyeri az összecsapást. Az utol-
só felvonásban Karesz először 
leütötte ellenfelét, majd az 
utolsó percben indított elsöprő 
erejű támadásának köszönhető-
en a mérkőzésvezető leléptette 
a már védekezésképtelen ka-
zah-német ökölvívót. 
– Nem volt könnyű meccs a 
12. menetig…
– A taktikám része volt, hogy 
lefárasszam. Bíztam a kondí-
ciómban és reméltem, hogy 
a végén azzal tudok nyerni. 
Sartison tökéletesen felkészí-

tett, jó fizikai állapotban volt, 
kicsit meg is lepett. Néhány 
menettel előbb vártam, hogy 
elfárad, de az utolsóra el is ké-
szült az erejével. 
– Mikor láthatunk ismét a kö-
telek között?
– Egyelőre nem akarok fog-
lalkozni a folytatással, de ha 
akarnék, se tudnék. Most örü-
lök a győzelemnek, hosszú 
pihenőt tartok, a szellemi fá-
radtságot kell kipihennem. A 
feleségemmel és a kislányom-
mal tervezzük a nyaralást.

(joko)

Technikai KO-val harmadszor 
is világbajnok Balzsay

Egy család, 
három 
aranyérem
Az NSI és a Dynamic TC szer-
vezésében került sor Szekszár-
don a Tolna megyei aquatlon 
versenyre. Simiakis Amália 
férjével és fiával együtt az első 
helyen végeztek.
– Kilencéves fiam első lett 
korosztályában, 100 méter 
úszás és 800 méter futás volt 
a feladatuk. Mi, a férjemmel a 
seniorok között indultunk, ne-
künk 400 métert kellett úszni 
és 2,4 km-t futni. Mind a ket-
ten az első helyen végeztünk 
– mondta el a Paksi Hírnöknek 
Simiakis Amália.           kovács

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
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DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 

ÜGYFELEI, FIGYELEM!

A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága értesíti Tisztelt ügyfeleit, hogy 

a Takarékszövetkezet Paks, Táncsics út 4. szám alatti kirendeltsége átépítés, felújítás miatt 

2012. május 1-től előreláthatólag június 30-ig zárva tart.

Ezen időszak alatt az ügyfelek zavartalan kiszolgálása 
Takarékszövetkezetünk Rákóczi u. 5-7. szám alatti kirendeltségén történik.

Az átépítés, felújítás időszakában a Táncsics u. 4. sz. alatti  ATM változatlanul üzemel!

Kérjük megértésüket és bízunk abban, hogy júliustól egy korszerű, felújított kirendeltségben 

tudjuk ügyfeleinket fogadni, kiszolgálni.

  Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

  Igazgatósága

Julianus barátot követve őse-
ink nyomába eredt a Tűzvirág 
Táncegyüttes ebben az eszten-
dőben. Mindezt persze táncok 
útján tette. Hagyományos áp-
rilisi gálaműsorán a magyarok 
őshazáját kutatva a Magna 
Hungariába vezető úton fellelt 
népek – szerbek, bolgárok, tö-

rökök, grúzok – tánchagyomá-
nyait vonultatta fel. 
Nem feledkezett meg idén sem 
a magyarság táncairól Mádi 
Magdolna művészeti igazga-
tó együttese, az első felvonás 
szinte kizárólag erre épült. 
Az első periódusban ezúttal is 
színpadra léptek a gyermekcso-

portok – száznál több gyerek és 
fiatal –, s persze az utánpótlás-
együttes és a felnőttek is. A ma-
gyar tánchagyományok a műsor 
zárásaként ismét megelevened-
tek egy „nagyon modern felfo-
gású, magyar néptáncelemeken 
alapuló villanásban”. Mádi 
Magdolna azt mondta, hogy a 
néptánchagyomány túlélése, év-
századokra előrevetítése érdeké-
ben emelik be a színházi életbe, 
használják modern felfogásban 
a magyar tánchagyományokat, 
mert az így juthat el a modern 
világ emberéhez. Azzal, hogy 
más népek táncait, kultúráját is 
színpadra viszik, toleranciára 
szeretnének tanítani. 
Tavaly, az együttes alapításá-
nak harmincadik évfordulója 
alkalmából megalapították a 
Tűzvirág Táncegyüttes Örökös 
Tagja elismerést. Ezt idén Újvá-
ri Dávid táncpedagógus, tánc-
karvezető, az együttes egyik 
szólistája vette át.                  -vt-

Az őshaza nyomában

KÜ L Ö N L E G E S P R O G R A M M A L 
ünnepelte a tánc világnapját a 
Pro Artis művészeti iskola balett 
tanszaka: a növendékek ezúttal 
nem táncoltak, hanem aludtak 
a balett-teremben, az éjszakába 
nyúló közös mozizás után. A 
filmkínálatban a kisebbeknek 
szóló, a leghíresebb klasszikus 
balettekből készített összeállítás 
mellett az Életben maradni és 
a Halálbalett című alkotások is 
szerepeltek.                          -dsz-
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