
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

XX. ÉVF. 10. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2011. MÁJUS 20.

A zenének, a nyelvnek, az utazásnak, a sportnak és persze a személyiségének
köszönhetően mindig könnyen utat talált diákjaihoz Kozma Győző. A nemrég
nyugdíjba vonult tanártól kérdeztük ezúttal: jó napot mi újság?

Portrénk a 15. oldalon.

NYUGDÍJASHITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

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

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

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

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

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

BAJNOKI EZÜSTÖT
ÉRT A VASAS ELLENI

GYŐZELEM
Beszámolónk a Paksi FC újabb történelmi győzelméről a 16. oldalon.

PAKSI
MALMOK

Üdvözlet Paksról című sorozatában Kern-
né Magda Irén ezúttal egy korabeli fotó
kapcsán idézi fel a hajómalmokhoz fűződő
paksi történeteket.                       12. oldal
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Formaruhát igényelhetnek 
a kisiskolások

A közösségi tudat, a városi
identitás és az egymáshoz tar-
tozás erősítése, valamint a tár-
sadalmi különbözőségek csök-
kentése az önkormányzat célja
a formaruha bevezetésével. Az
iskolai viselet megtervezésére
egy neves budapesti iparmű-
vészt kért fel a város, a modern
ruhadarabon a városi arculat és
az intézmény emblémája is
megjelenik. Gyermekenként
két darab megvásárlását támo-
gatja az önkormányzat a beke-
rülési költség ötven százaléká-

val, így egy-egy köpeny körül-
belül 1100 forintba kerül a szü-
lőknek. A rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben ré-
szesülő, rászoruló családoknak

ezt is elengedik. Indulásként a
leendő első osztályosok szá-
mára ajánlotta fel a lehetőséget
a város, a szülők osztálygyűlé-
seken tájékozódhattak a kezde-
ményezés céljáról és az igény-
lés feltételeiről. A formaruha
bevezetését a Deák Ferenc Ál-
talános Iskola ősszel induló el-
ső osztályában és a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola egyik
leendő elsős közösségében tá-
mogatták a szülők, a másik
csoportban úgy döntöttek, egy-
előre nem élnek a lehetőség-
gel. Akik kérték a közös isko-
lai viseletet, tizenötféle ruha-
terv közül választhatnak, az
önkormányzat az osztálytaní-
tóknál igényelt szabású, mére-
tű és színű köpenyt gyártatja
le. A formaruha megvásárlását
folyamatosan biztosítja a vá-
ros, igény esetén a felsőbb év-
folyamos osztályok számára is.  

Dallos Szilvia

Szeptembertől az intézmény emblémáját is hordozó for-
maruhát viselhetnek a városi fenntartású általános isko-
lába járó diákok. A lehetőséget az önkormányzat aján-
lotta fel, indulásként a leendő első osztályosok szülei szá-
mára. 

HAJDÚ JÁNOS POLGÁRMESTER a szülői értekezleteken arról
biztosította a megjelenteket, hogy az önkormányzat a követke-
ző tanévben is garantálja azokat a feltételeket, amelyek jóval
magasabb színvonalú oktatást tesznek lehetővé Pakson, mint a
többi magyar településen.  Így a példaértékű szakember-ellá-
tottság, valamint a gyermekenkénti, az állami normatívát ki-
egészítő közel 500 ezer forintos támogatás továbbra is biztosít-
ja az átlagosnál jobb körülményeket a paksi iskolákban.

Tízmillió forintból, hat alka-
lommal irtják a tervek szerint
a szúnyogokat Pakson. Az el-
ső akció június 9-én lesz.

Idén még nem igazán találkoz-
hatunk szúnyogokkal, köszön-
hető ez a lárvák kifejlődése
szempontjából kedvezőtlen hű-
vös, száraz tavaszi időjárásnak
és annak, hogy idén elmaradt a
dunai áradás is. Ez nem jelenti
azt, hogy később sem keserítik
meg életünket a vérszívók, csak
egyelőre még nem keltek ki
nagy mennyiségben. A szoká-
sosnál így később lesz az első
szúnyogirtás, június 9-re tervezi
a DC Dunakom Kft. A városi
nagyrendezvények időpontjá-
hoz igazított ütemezés szerint
hat alkalommal számíthatunk
földi és légi irtásra. Ha ez nem
lesz elegendő, természetesen az
önkormányzat megrendelését
követően újabb akciókat is be-
iktatnak, tájékoztatott
Némethné Bárdos Beáta kör-
nyezetvédelmi referens. Tavaly
betiltotta a hatóság az addig
használt vegyszert, ezért idén
az ÁNTSZ által engedélyezett,
környezetbarát szert alkalmaz-
zák. A légi irtással egy szegedi
céget bízott meg a DC
Dunakom Kft., a földi irtást a
paksi szolgáltató végzi pályáza-
ti forrás híján saját keretből.

Egyéb, nem túl hosszan tartó
eredménnyel kecsegtető prak-
tikákkal is védekezhetünk a
vérszívó rovarok ellen: a füs-
tölők, bőrre felvihető riasztó-
szerek és elektromos riasztó-
berendezések ideig-óráig vé-
dettséget biztosítanak, de a há-
zi vegyszeres permetezést, mi-
vel átmeneti megoldást sem
nyújt, nem javasolja a szakem-
ber. A városi szúnyogirtások
időpontjáról a helyi médián
keresztül tájékoztatják a lakos-
ságot, illetve a www.duna-
kom.hu oldalon is megtalálha-
tó lesz az információ.      -dal-

Szúnyogirtás:
eltolódik 
a szezon

Várják a kérelmeket
Folyamatosan fogadják a sze-
métszállítási díjmentesség iránti
igényeket a városháza szociális
osztályán. A támogatást eddig a
70 év felettiek is csak szociális
rászorultság alapján vehették
igénybe, a helyi rendelet módo-
sításával számukra bizonyos
esetekben alanyi jogon jár.  

Áprilisi ülésén döntött arról a
város képviselő-testülete, hogy
kibővíti a szemétszállítási díj-
mentességben részesülők körét.
Az első kategória azon háztartá-
soknak nyújt részleges kedvez-
ményt, ahol kizárólag nyugdíja-

sok élnek és legalább egyikük
betöltötte a 70. évét. A második
mentesség-igénybevételi lehető-
séget a 70. évét betöltött, egye-
dül élő nyugdíjasok számára
biztosítják. A részleges kedvez-
ményt az első esetben egy, a
második esetben két negyedévi
szemétszállítási díj átvállalása
jelenti jövedelemtől függetlenül. 

Ahhoz, hogy a 70. évét betöl-
tő, egyedül élő nyugdíjas július
elsejétől igénybe vehesse az ez
évre szóló kedvezményt, június
végéig be kell nyújtania kérel-
mét a városháza szociális osztá-

lyára. Nem csupán a 70 év felet-
tiek kérhetik a díjtérítési men-
tességet, a rászorulók eddig sem
fizettek a szemétszállításért. A
képviselő-testület a helyi szoci-
ális rendelet módosításakor úgy
rendelkezett, hogy megemeli a
rászorultság feltételeként vizs-
gálható jövedelemhatárokat, így
több hátrányos helyzetű paksi
család veheti igénybe az önkor-
mányzati támogatást. Szociális
rászorultság alapján tavaly
mintegy háromszázan mente-
sültek a szemétszállítási díj fize-
tése alól.                           -dsz-
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Az új vezető védőnő kiemelt
fontosságúnak tartja a megelőzést

Új vezető áll a védőnői szolgálat élén a
paksi kistérségben Péczné Kaszás Lívia
személyében. A védőnői tevékenység
szakfelügyeletének ellátása mellett fon-
tosnak tartja az egészségfejlesztés és
megelőzés terén végzett magas színvo-
nalú munkát.  

Péczné Kaszás Lívia mindig az egész-
ségügyben szeretett volna dolgozni, így
nem volt kérdés, hogy az általános isko-
la után egészségügyi középiskolába
megy, majd főiskolai tanulmányaiban is
megtartotta ezt az irányt. Duna-
szentgyörgyön volt területi védőnő ti-
zenhárom esztendeig, ahol családgon-
dozói és iskolai védőnői feladatokat is
ellátott. Május 1-jével nevezték ki kis-
térségi vezető védőnőnek, a szervezet
ez évtől a Tolna Megyei Kormányhiva-
tal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv Paks Kistérségi Intézetéhez tarto-
zik. Mint mondja, nagy hangsúlyt kíván
fektetni a minőségi védőnői ellátásra, a
szakmai irányelveknek és a legújabb
protokolloknak megfelelően végzett
munkára. Ezt munkaértekezletekkel, to-
vábbképzésekkel kívánja elérni. Kiváló
alapokra építkezhet, hiszen a kistérség-
ben jelenleg dolgozó húsz területi és há-
rom főállású iskolai védőnő jól képzett,
elhivatottan végzi munkáját, illetve
elődje, Molnárné Haholt Zsuzsanna jó
kapcsolatot épített ki és ápolt a társszer-

vezetekkel, intézményekkel. A preven-
ciós munka továbbra is kiemelt fontos-
ságú a védőnői szolgálatnál, ami meg-
mutatkozik a szűrések népszerűsítésé-
ben, szervezésében, illetve az egészség-
fejlesztés területén kifejtett tevékenysé-
gükben. A kistérségi vezető védőnő ki-
emelte, bízik abban, hogy több mint egy
évtizedes szakmai tapasztalatával haté-
kony vezetője, egyben segítője lehet
munkatársainak. Lívia feladatköre je-
lenleg a családvédelmi szolgálatra nem
terjed ki, mivel ehhez még nincs meg a
vizsgája, így a gondozottaknak Szek-
szárdra kell menniük. A családvédelmi
szolgálat családtervezéssel, ifjúsági ta-
nácsadással foglalkozik, a védőnő felvi-
lágosítást ad arról, hogy gyermekválla-
lás esetén milyen támogatások vehetők
igénybe, milyen szervezetekhez lehet
fordulni segítségért, milyen lehetőségek
vannak az örökbeadásra; tájékoztat a fo-
gamzásgátlásról, illetve a terhesség-
megszakításról, aminek előfeltétele a
szolgálat felkeresése.  

Kohl Gyöngyi
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Újabb cég fejlesztette telep-
helyét a Paksi Ipari Parkban
európai usniós forrás felhasz-
nálásával. A 22-es Építő, Ter-
vező és Szolgáltató Kft. 229
millió forintos összköltséggel,
közel 85 millió forintnyi uniós
alapból nyert támogatással épí-
tett egy új üzemcsarnokot és
irodaházat. A most befejező-

dött fejlesztés célja, hogy javít-
sa a cég versenyképességét,
erősítse piaci pozícióját. Célul
tűzték ki az alkalmazott tech-
nológiák fejlesztését, illetve a
környezettudatosabb energia-
felhasználást is.

Kiss László ügyvezető igaz-
gató és Tuba Istvánné gazdasá-
gi vezető közlése szerint a a

22-es Építő, Tervező és Szol-
gáltató Kft. az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósította
meg a 2009 novemberében in-
dult beruházást. A Dél-Dunán-
túli Operatív Program, Telep-
helyfejlesztés tárgyú felhívá-
sán jártak sikerrel. A paksi
Kern és Klenk Építészeti Bt.
tervei alapján a szekszárdi
SZ+C Stúdió Kft. építette meg
a kéthajós, daruzott csarnokot,
valamint a kétszintes szociális
és irodaépületet, amelynek
emeleti irodablokkja akadály-
mentesített. A kft. vállalta,
hogy a már meglévő munkahe-
lyek megtartása mellett tíz újat
is létrehoz, így a foglalkozta-
tottak számát 41-re emeli. A tíz
új állás betöltése során két nő
és legalább egy fő pályakezdő
alkalmazását vállalták. 

A cég számára a Paksi Ipari
Park infrastrukturálisan fejlett,

jó adottságokkal rendelkező,
kulturált környezetet biztosít,
áll a beruházásról hírt adó köz-
leményben. 

A paksi atomerőmű gene-
rálkivitelezőjéből, az egykori
22. sz. Állami Építőipari
Vállalat paksi főmérnökségé-
ből 19 évvel ezelőtt jött létre
a 22-es Építő, Tervező és
Szolgáltató Kft., amelynek
profiljában az építőipari te-
vékenységek teljes skálája
megtalálható. 

Jelentős kivitelezési felada-
tot vállaltak az atomerőmű
mellett a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójának építési
munkáiban. Újabban elsősor-
ban a sertéságazatot érintő,
uniós forrásokra támaszkodó
beruházási programokban
vesznek részt, több korszerű
sertéstelepet építettek az or-
szág különböző pontjain.        

Vida Tünde

Tovább fejlődik az ipari park

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

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2011. június 4.

Paksi Hírnök
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Kilenc éve gyűjti az adomá-
nyokat és segíti a felajánlások-
kal a nehéz körülmények kö-

zött élőket Molnár Imréné
Ancika Pakson. A jó szándé-
kúaktól kapott bútorok, ruha-

neműk tárolására eddig nem
volt megfelelő helyük. A prob-
léma megoldódott, hiszen egy
paksi vállalkozó, Barta József
felajánlotta Ancika és segítői
számára Tolnai úti telephelyén
megüresedett épületeit. A két
helyiség közül nagysága miatt
a volt bölcsőde épület tűnik
megfelelőnek, viszont miután

egy ideje nem használják, tisz-
tasági festésre, a villamos
rendszer ellenőrzésére, javítá-
sára, valamint kerítésre lenne
szükség, mondta el Molnár
Imréné. Ezért kéri a helyi vál-
lalkozókat és mindazokat, akik
segíteni tudnának, hogy keres-
sék fel őt akár telefonon a
30/351-2477-es számon, akár
személyesen a Dózsa György
út 48.-ban. A házban, amint el-
készül, többféle segítő tevé-
kenységet is szeretnének vé-
gezni. A helyi pékek, üzletek
felajánlásainak köszönhetően
rendszeres ételosztásokkal, az
összegyűjtött bútorok, háztar-
tási cikkek, ruhaneműk kiosz-
tásával segítenének a rászoruló-
kon, emellett a karácsonyi sze-
retetvendégséget is itt tartanák
majd. Gyermeknap és képzé-
sek szervezése is szerepel An-
cikáék elképzelései között, a
megvalósításhoz munkatársai-
val decemberben megalakítot-
ták a Segítők Paks Kft.-t. 

-dallos-

Segítőház vár segítséget

Pályafelújítási munkálatok
kezdődtek május közepén a
Dunakömlődi SE sporttele-
pén. – A füves játéktér az
évek során elhasználódott,
balesetveszélyessé vált. Most
száműzzük a rágcsálókat a
pályáról, majd a talajlazítás
következik. Homokot tárcsá-
zunk be, így az ősgyep is
megmarad – mondta el
Taricskó István, a kivitele-
zést végző vállalkozó. Az
említett munkálatok során a
gödrök eltűnnek, ezt követő-
en megszaggatják a fű gyö-
kérrészét, ami ezáltal sarja-
dásnak indul. A lyukak he-
lyén felülvetéssel, a kapuk
előtti területen pedig gyep-
téglázással teszik ismét zöld-
dé a játékteret a szakembe-
rek. Ráfért már a felújítás a
pályára, hiszen a felső talaj-
réteg már nem engedte át a

nedvességet, míg száraz idő-
ben kőkeménnyé vált. 

A munkálatok közel másfél
millió forintba kerülnek. – A
forrást a Paksi Atomerőmű
Zrt. biztosítja, valamint Hajdú
János polgármester saját kere-
tének egy részét is felajánlotta
e célra. Továbbá a Paksi SE
pályakarbantartási költségve-
téséből is kaptunk támogatást
– mondta el Bordács József, a
Közbiztonsági, Ifjúsági,
Sport- és Esélyegyenlőségi
Bizottság elnöke. A kivitele-
zéssel május végére elkészül-
nek a szakemberek, a piros-
fehér klub labdarúgói addig
Pakson játsszák soros hazai
mérkőzésüket. A játéktér vég-
leges átadása július elején
lesz, és ezután ismét a szokott
környezetben futballozhatnak
a Dunakömlőd SE játékosai.

Faller Gábor

Júliusra elkészül a dunakömlődi pálya

Segítőház indítását tervezi Molnár Imréné. A jótékonysági
akcióiról ismert paksi hölgy a Tolnai úti egykori bölcsőde
épületében szeretné ezután az adományokat gyűjteni, kiosz-
tani és várni a bajba jutottakat Paksról és a kistérségből. Az
induláshoz segítségre van szüksége: kéri, hogy aki munkájá-
val hozzá tud járulni az épület felújításához, keresse fel őt. 
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A régiek már megfigyelték,
hogy a három fagyosszent,
Pongrác, Szervác és Bonifác
májusban a fokozatosan me-
legedő idő ellenére néhány
napra visszacsalogathatja a
kertek rémét, a hajnali fa-
gyot. A lehűlés ezúttal előbb
kezdődött és Orbán napjáig
nem is várható stabil, kiszá-
mítható időjárás. 

A Mezőgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal jelentése szerint
szinte az egész ország terüle-
tét jelentős fagykár érte a hó-
nap elején. A lehűlés az ültet-
vényeken kívül a szántóföldi
kultúrák némelyikét is sújtot-
ta, így például a korai előhaj-
tatott burgonyát és az epret.
Országos szinten a gyümöl-
csösöket 13 ezer hektáron, a
szőlőültetvényeket 904 hektá-
ron érte elfagyás. A hónap

elején éjszakánként a hőmér-
séklet az ország több pontján
is fagypont alá süllyedt. A
legalacsonyabb értéket, mí-
nusz hét Celsius fokot
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében mérték, ezen a terüle-
ten szenvedtek legnagyobb,
több esetben is százszázalékos
kárt a gazdálkodók. A tolnai
termelőknek szerencséje van,
a megyében a szélsőséges idő-
járás ellenére is kisebb mérté-
kű a kár, ezért várhatóan bő-
ven lesz gyümölcs és bor is. A
mezőgazdasági hivatal gyors-
jelentése szerint Tolna megyé-
ben az országos átlagnál jóval
kisebb területen, kilenc hektár
dió- és almaültetvényen, vala-
mint 55 hektár szőlőn lehetett
észlelni a fagykár enyhébb je-
leit. Paks és környéke szeren-
csésen megúszta a lehűlést, a
0 fok körüli hőmérséklet meg-

kímélte a gyümölcsösöket és a
szőlőtermesztésre legalkalma-
sabb területeket is, mondta
Keller János kertészmérnök.
A Paksi Hegyközség egykori
hegybírája elárulta, a fagykárt
elsőként a dió  megfeketedő
levelei jelzik. Az elfagyás
egyértelmű jelei az elfeketedő
levelek, rügyek vagy hajtások,
a megbarnult kisgyümölcsök
és a leszáradó virágok. Paks
környékén nem volt jelentő-
sebb fagykár, erősítette meg
Keller János szavait Spiesz
József. A város mezőőri szol-
gálatának vezetője elmondta,
az alacsonyabb területek ku-
koricaültetvényein kissé meg-
sárgultak a levelek a dér hatá-
sára, ahogy a csámpai, gyapai
és kömlődi diófák levelei is. A
lehűlés miatt enyhébben még
a konyhakerti veteményes pa-
lántái, így a bab, a paradicsom

és a paprika fázhattak meg,
mondta Spiesz József.

Matus Dóra

Tolnát elkerülték a fagyosszentek

Közgyűlésen tájékozódtak a
tavalyi esztendő munkájáról
és az idei tervekről a Paksi
Evezős és Vízisport Egyesü-
let tagjai. A megbeszélés vé-
gén közös takarítással készí-
tették fel a szezonra a szerve-
zet által használt területet, a
vízi rendőrség melletti part-
szakaszt. 

2009-ben húszfős tagsággal
alakult meg a Paksi Evezős és
Vízisport Egyesület. A társa-
ság a vízi rendőrség melletti
területen csónaktároló épület-
tel, a csónakleeresztő csörlő
működtetésével és egy dunai
stég fenntartásával biztosítja a
kishajó-tulajdonosoknak a
kulturált, biztonságos csónak-
tárolási, hajózási lehetőséget.
Emellett céljaik között szere-
pel a dunai vízi élet népszerű-
sítése, vízi túrák és ifjúsági
programok szervezése. Májusi
közgyűlésükön a tavalyi esz-
tendő tevékenységének érté-
kelésekor a csónakház felújí-

tásáról is szó esett: az épület
korszerűsítésére a tagdíjakból
közel 239 ezer forintot fordí-
tott az egyesület, a munkák
nagy részét a tagság végezte
el. Egész évben biztosították a
móló használatát is, hetenkén-

ti beosztással folyamatosan a
vízmagassághoz igazították a
stéget. A csónakleeresztőt so-
kan használták, a lehetőség
egyébként továbbra is biztosí-
tott mindenki számára. A
helyszínen megtalálható elér-

hetőségen telefonos egyezte-
tés után bárki vízre teheti itt a
hajóját. A csónaktárolóra
újabb, egyéves bérleti szerző-
dést kötött az egyesület az ön-
kormányzattal, tudtuk meg
Molnár Józseftől. A szervezet
vezetője arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy egy felszaba-
duló tároló révén két új tag
felvételére is lehetőség nyílik,
várják az érdeklődők jelentke-
zését. Hozzátette: örömmel
értesültek róla, hogy megol-
dódni látszik a helyszűke mi-
att csónakházon kívül rekedt
csónak- és hajótulajdonosok
problémája, akik az önkor-
mányzat jóvoltából egy új
csónakházba költözhetnek. 

A közgyűlés után az idei el-
ső közös takarítást is elvégez-
ték az egyesületi tagok, akik a
rendszeres alkalmakon gon-
dos gazdaként, az eldobált
hulladék összegyűjtésével és
fűnyírással vigyáznak a kör-
nyezetre. 

Dallos Szilvia

Nagytakarítás a vízi rendőrség mögött
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Szolidaritási nyilatkozatot fogal-
maztak és küldtek Fukusimába a
paksi atomerőmű dolgozói és
egy úgynevezett szolidaritási
menettel demonstráltak japán
kollégáik mellett, akik részt
vesznek a földrengés és szökőár
által okozott atomerőművi károk
felszámolásában. 

Szerdán, a délelőttös műszak
végeztével gyülekeztek az
atomerőmű északi bejárójánál
azok a munkavállalók, akik
csatlakozni akartak a 4000 lé-
pés a fukusimai atomerőmű
munkavállalói mellett mottójú
sétához. Körülbelül kétszázan
gyűltek össze, majd rendőri biz-
tosítás mellett indultak el Paks
felé, a megmozdulás mottóját
tartalmazó transzparensekkel. 

A paksi atomerőmű északi be-
járójától mintegy két kilométert
tettek meg gyalogosan, itt
Weisz Mátyás, a szolidaritási
akció egyik szervezője felol-
vasta a korábban, közösen meg-
fogalmazott levelet és nyilatko-
zatot, amelyet ezek után – im-
már nem gyalogosan – egy
négytagú küldöttség vitt Buda-
pestre Ito Tetsuonak. Japán ma-

gyarországi nagykövetét arra
kérik, hogy juttassa el a nyilat-
kozatot, s a támogatásként
összegyűjtött több mint ötszáz
aláírást Fukusimába. A levél-
ben egyebek között az áll, hogy
fejet hajtanak, tiszteletüket és
elismerésüket fejezik ki heroi-
kus küzdelmük előtt, amelyet a
katasztrófa elhárítása okán foly-
tatnak az embertársaik, a szű-
kebb és szélesebb környezeti
szennyezések lokalizálása,
megszüntetése érdekében. Mint
írták, bíznak abban, hogy kollé-

gáik és a japán nép áldozatvál-
lalása eredménnyel jár és rövid
időn belül sikerül a bajbajutot-
takat megsegíteni, a károkat el-
hárítani. 

Lőrincz László a megmozdu-
lás másik szervezője elmondta:
munkavállalók vetették fel,
hogy szervezzenek valamilyen,
együttérzésüket kifejező akciót.
Több ötlet közül döntöttek a
szolidaritási menet mellett.
Hozzátette, a paksi atomerőmű-
ben dolgozók élénken figyelik a
Japánt sújtó természeti csapás

híreit, ezen belül az atomerő-
műveket ért katasztrófáról szó-
ló információkat. – Az elhárí-
tásban közvetlenül segíteni nem
tudunk, de szó nélkül se tudunk
elmenni az események mellett –
áll a paksiak levélben. Ezt meg-
erősítette Gál Rezső, az Egye-
sült Villamosenergia-ipari Dol-
gozók Szakszervezeti Szövetsé-
gének elnöke, aki szintén részt
vett a demonstráción. Hozzátet-
te, hogy amit japán kollégáik
tesznek, tiszteletreméltó és pél-
damutató.                            -vt-
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Atomerőmű

Szolidaritási menet 
a fukusimai kollégákért

Minimum négyszázalékos át-
lagkereset-növekedés, ezen be-
lül háromszázalékos alapbér-
emelés, ezek a legfontosabb ele-
mei annak a bérmegállapodás-
nak, amelyet a Paksi Atomerő-
mű Zrt. és az erőműben tevé-
kenykedő szakszervezetek ve-
zetői írtak alá. 

Lőrincz László, a Padosz elnö-
ke azt mondta, hogy az idei év
rendhagyó volt, a szokottnál ké-
sőbb értek véget a tárgyalások,
amelyeket külső körülmények
késleltettek. Az ágazati, majd az
MVM-csoportnál született meg-
állapodás eredményeként Pak-

son április végén nyílt lehetőség
arra, hogy tárgyalóasztalhoz ül-
jenek a felek. Tíz forduló ered-
ményeként született meg az
egyezség. Lőrincz László érté-
kelése szerint végig partneri volt
a hangvétel, végül mindkét fél
engedett álláspontjából és
„nyer-nyer” típusú megállapo-
dást kötöttek, amit – mint alá-
húzta – azzal együtt kell értékel-
ni, hogy korábban már végre-
hajtottak egy 300 főt érintő
kompenzációs bérfejlesztést.
Erre az adó- és járulékváltozá-
sok miatt került sor, tette hozzá.
A január elsejétől érvényes

négyszázalékos átlagkereset-
fejlesztésben már felsőbb szin-
teken megállapodtak, mozgáste-
rük a szakszervezeteknek ezen
belül volt. Pakson a keret nagy
része – három százalék – alap-
bérfejlesztés, a fennmaradt egy
százalék felét a teljesítményér-
tékelési és kompetenciarend-
szer, felét az ösztönzési rend-
szer teszi ki. Ez sajnos, mondta
a szakszervezeti vezető, nem
terjed ki az atomerőmű területén
dolgozó cégek mindegyikére. A
négy százalékon belüli megosz-
lás más és más. Osztályvezetői
szint fölött idén nem lesz bér-

emelés, tájékoztatott a Padosz-
elnök. Arra is emlékeztetett,
hogy ez nem a mostani bértár-
gyalásokon dőlt el, a tulajdo-
nos zárta ki a bérfejlesztésből
a legfelsőbb vezetői szinteket.
A mostani megállapodás nem
terjedt ki a béren kívüli juttatá-
sokra sem, mivel azokról már
korábban megegyeztek. Eze-
ket ugyanis az év minden hó-
napjára szükséges elosztani. A
növekedés egyébként itt is
négy százalék.

Lőrincz László hozzáfűzte,
hogy novemberben visszatérnek
a bérkérdésre, amikor is a tény-
leges inflációt figyelembe véve
kezdeményeznek korrekciót, ha
szükséges.              Vida Tünde

Lezárultak a bértárgyalások
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A „Vöröskeresztes munkáért”
aranyfokozatú elismeréssel
jutalmazta a Magyar Vöröske-
reszt Bőhm Pétert, az atom-
erőmű tűzoltóságának pa-
rancsnokát. A kitüntetést –
hosszú évek közös munkájá-
nak elismeréseként – Habs-
burg György, a szervezet el-
nöke adta át a Hadtörténeti
Múzeumban. 
– Akinek lehetősége van, an-
nak kötelessége is segíteni, kü-
lönösen az ilyen szervezeteken
– fogalmazott Bőhm Péter. Azt
is elmondta, a közös munka az-
zal kezdődött, hogy nekik segí-
tett a Vöröskereszt. Miután –
húsz éve – létrehozták az
atomerőmű önálló tűzoltósá-
gát, az állomány tagjait a szer-
vezet segítségével képezték ki
elsősegélynyújtásra. Az Ato-
mix Kft. által működtetett tűz-
oltóság ezt a tudást nemcsak

munkájában kamatoztatta, ha-
nem elsősegélynyújtó verse-
nyeken is, ahol egészen az or-
szágos győzelemig jutottak.
Ma már a sürgősségi betegellá-
tást olyan szintre fejlesztették,
hogy rohammentőt üzemeltet-

nek, szakképzett mentőápoló-
kat alkalmaznak, így ma már a
hivatásos mentősök versenyein
állnak rajthoz. A Vöröske-
reszttel való jó kapcsolat vi-
szont megmaradt, de most már
úgy, hogy az Atomerőmű Tűz-

oltóság segíti a szervezetet pél-
dául rendezvényei lebonyolítá-
sában, színvonalasabbá tételé-
ben, adományok szállításában.
Ebben a tevékenységben mind
az Atomix Kft., mind a Paksi
Atomerőmű Zrt. támogatását
élvezi a tűzoltóság.                   

-vida-

Kitüntetés a tűzoltó parancsnoknak
A MAGYAR VÖRÖSKERESZT MEGALAKULÁSÁNAK 130. évfordu-
lója alkalmából tartott világnapi ünnepségen a Magyar Vöröske-
reszt Tolna megyei Szervezete elismerést adott át az Atomerőmű
Tűzoltóság számára. 

Dr. Kis Mária megyei elnök és Gulyás Katalin megyei igaz-
gató a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségének Okleve-
lét adta át az Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakága-
zatának. Az elismerést az évtizedes jó együttműködésért kapta
a szervezet. Az oklevelet Schreiner István, az Atomix Kft. Tűz-
oltási és Kárelhárítási Szakágazatának tűzoltási és műszaki
mentési vezetője vette át.

Schreiner István elmondta, hogy tűzoltóik rendszeresen bemu-
tatókat tartottak a Vöröskereszt által szervezett programokon, kü-
lönböző szintű elsősegélynyújtó versenyeken képviselték Tolna
megyét jó eredménnyel, és adományok szállításában is rendsze-
resen segédkeztek.
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A tartalmában megújult városi gyermek-
napi program a kisebbeknek és a nagyob-
baknak egyaránt kitűnő kikapcsolódási le-
hetőséget biztosít. A nap látványos termé-
szettudományos bemutatókkal indul 10
órakor, a fizikai kísérletek után és közben
lesz Sünizene, színpadi mese- és bábjáték,
13.15-től pedig az Alma együttes szóra-
koztatja az ünnepelteket.   Kerékpáros
ügyességi versenyben, KRESZ-tesztben,
füstsátorban és vízsugaras célbalövésben
is kipróbálhatják magukat a vállalkozó
kedvű fiatalok a rendőrségi, tűzoltó- és
mentőszolgálati bemutatókon. A sportos
programok alatt pedig találkozhatnak az
ASE dzsúdósaival, kajak-kenusaival és
kosárlabdázóival, valamint a PFC NB I-es
labdarúgóival is. Az önkormányzat által
szervezett városi gyermeknapra az ürge-
mezei strandra várják az érdeklődőket, a
programok helyszíne rossz idő esetén a
művelődési központ lesz.

Dunakömlődön sem felejtkeznek el
gyermeknapon a településrész legfiata-
labb lakóiról: a hatodik alkalommal
megszervezett falunap programsoroza-
tában tíz órától már bohócjáték várja
őket a faluháznál. Ezt követően a Tram-
bulin Színház Az aranyhal meséjét mu-
tatja be a színpadon, majd gólyalábas
próbatételeken bolondoznak, és a
dunakömlődi óvodások műsorát is lát-
hatja a közönség 11 órától. Halászléfő-
ző versenyt is hirdettek a szervezők, a
legfinomabb levesek készítői jutalomért
dolgoznak, emellett családi ügyességi
vetélkedő, habparti, és kirakodóvásár is
vár a programra érkezőkre. A rendez-
vény fellépői között a Félnótás Dalkör-
nek, a Szaggató zenekarnak, a Tűzvirág
Táncegyüttesnek és Giorgiónak is tap-
solhat a közönség. A falunapot utcabál
zárja. 

Dallos Szilvia

Gyermeknap a strandon 
és a faluház előtt is
Tudomány, közbiztonság, sport és kultúra – mindezt a különleges gyermeknapi
program kínálja. Az ürgemezei strandra várják a paksi gyerekeket május 28-
án. Ugyanezen a napon lesz Dunakömlődön a falunap is.

Főzőverseny
is lesz a siller-
fesztiválon

Sillerborokhoz illő ételek főzőverse-
nyére invitálják a jelentkezőket június
4-én, a IV. Országos Sillerfesztivál ke-
retén belül. A szokott helyen, a Polgár
pince előtt, szombaton délelőtt 9 és 10
óra között várják a nevezéseket, ahol a
további részleteket is megtudhatják a
minták leadásával kapcsolatban. Min-
den versenyre nevező csapat egy 2000
forintos, hentesboltban beváltható utal-
vánnyal lesz gazdagabb és egy üveg
sillert is megízlelhet.

Keresik a város legjobb pogácsáját is a
rendezvényen, egy kis tál pogácsával
nevezhetnek a helyszínen a jelentke-
zők. A főző-, illetve pogácsasütő ver-
seny legjobbjait díjazzák majd, s egy
évre övék a legjobb szakácsnak kijáró
dicsőség is. 
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Pakson rendezték a IV.
Internetvers Fesztivált. A ren-
dezvényt a győri illetőségű
Hangraforgó Együttes indította
el, az első kettőt ott rendezték,
majd a vers-dal randevú ván-
dorútra kelt. Soros otthonát,
egyben szervezőjét mindig pá-
lyázat útján választják ki, ta-
valy Mátészalka, idén pedig
városunk volt a helyszín. 

A Internetvers Fesztivál alap-
gondolata az volt, hogy teret
adjanak a költőknek és zené-
szeknek a találkozásra, illetve
a világháló segítségével a nap-
jainkban alkotó vers-, illetve
dalszövegíróknak lehetőségük
legyen a közzétételre, munkás-
ságuk népszerűsítésére, amely
célok az idei rendezvényen
maradéktalanul megvalósul-
tak. A korábbi helyszíneken
megismertek mellett sok új
résztvevője is volt a fesztivál-
nak, még soha ennyi vers- és
dalszerző nem jelentkezett. A
költők és zenészek mindannyi-
an szívvel-lélekkel munkál-
kodtak azért, hogy a közönség
jól érezze magát, és a rendez-

vény mindhárom napja a lehe-
tő legmagasabb színvonalú le-
gyen. 

A szervezők még 2010 őszén
indították el a fesztivál honlap-
ját, ahova a költők feltölthették
megzenésítésre felajánlott ver-
seiket. Ezekből csemegézhet-
tek a zenészek, akiknek leg-
alább két produkcióval kellett
készülniük: egy Buda Ferenc-
és egy, a honlapról választott
költemény megzenésítésével.
Az internetes oldalon megje-

lent adatok tanúsága szerint a
negyedik fesztiválon 71 költő
összesen közel 800 verset aján-
lott fel megzenésítésre. 28 dal-
szerző 143 versmegzenésítést
küldött be, a rendezvényre 23
produkció jutott el, amelyeket
tíz óra tiszta műsoridőben hall-
gathattak meg az érdeklődők.
A szervezők az egyéb progra-
mok sorában rendhagyó iroda-
lomórákat, koncerteket, elő-
adásokat és verskocsmát kínál-
tak. A hagyományoknak meg-

felelően három költőt ünnepel-
tek a fesztiválon: megemlékez-
tek Pilinszky Jánosról és Ratkó
Józsefről, valamint köszöntöt-
ték Buda Ferencet, aki jelenlé-
tével megtisztelte a rendez-
vényt. A Hangraforgó Együt-
tes legjobb zenekarnak járó dí-
ját a Folton Folk Együttes kap-
ta, a legjobb előadó Szigeti Su-
gár Éva lett, a fesztivál létreho-
zásában végzett munkájáért
pedig Majális-díjjal jutalmaz-
ták Bodroghalmi Lászlót. A
közönség díját Olajos Gábor
nyerte el, a legjobb hangszere-
lésért a Csalogató együttes ka-
pott elismerést, a legszebb
hangú fellépő pedig Mráz Ni-
koletta, a KOZI.AM együttes
tagja lett. A kiegészítő progra-
mok alkalmával a fellépők be-
járták és megismerték Paksot.
A fesztivál bázisa a szervezés-
ben oroszlánrészt vállaló mű-
velődési központ volt. A ren-
dezvényre az intézmény és az
önkormányzat támogatásának
köszönhetően ingyenes volt a
belépés. 

Kohl Gyöngyi

Paks volt a zenés versek otthona

Az úszót lesték 
a rendőrök

A májusi Atom-kupán jelentet-
ték be: profi horgászcsapat ala-
kult Pakson az atomerőmű támo-
gatásával. Az együttes tagja
Schaffer Károly, aki évek óta
eredményesen szerepel a klub-
csapatbajnokságon. Az egylet
kapitánya, Bodnár Péter köszö-
netét fejezte ki a cégnek anyagi
szerepvállalásáért. – Megtisztel-
tetés, hogy ebben a csapatban
horgászhatunk, igyekszünk min-
dent megtenni annak érdekében,
hogy ez egy hosszú távú kapcso-
lat legyen. Idén a Velencei-tavon
rendezik a magyar klubcsapat-
bajnokságot. Ezen a megméret-
tetésen és az ezt megelőző elő-
versenyeken is törekszünk a leg-
jobb eredményekre – mondta el
a csapatkapitány. 

Az Atom-kupát, melyet idén
rendkívül csapadékos időben
rendeztek, 1999 óta szervezi
meg az Atomerőmű Horgász-
egyesület. A nyílt versenyre az
ország különböző pontjairól ér-
keztek pecázók. 
– Kétfordulós a kupa. A délelőt-
ti és a délutáni horgászat során a
versenyzők nem pecázhatnak
ugyanott, újrasorsoljuk a szek-
torokat. A végeredményt a két
kör után hirdetjük ki – fogalma-
zott Cseh Attila, az Atomerőmű
Horgászegyesület titkára. Az
Atom-kupán végül remekül
szerepeltek a hazai horgászok.
Schaffer Károly diadalmasko-
dott, míg mögötte Decsi Péter,
Kiss Áron és Várszegi Balázs
végzett.                          -faller-

Hűvös volt, és fújt a szél, egyéb-
ként tökéletesen alakult minden
az IPA (International Police
Association) Paksi Szervezete
13. Vörösmalmi-tavi halfogó
versenyén. A fenti véleményt a
versenyzők fogalmazták meg,
akik ezúttal kilencvenen voltak.
A  harminc háromfős társaság
péntek estétől 15 órán át tehette
próbára horgászszerencséjét.
Minden versenyző két-két bottal
pecázhatott. Juhász István, az
IPA elnöke elmondta, hogy eny-
nyi csapat még eddig nem volt,
de a nevezők köre nagyjából ál-
landó. Nemcsak rendőrök, ha-
nem például katonák, illetve ci-
vilek is érkeztek. 

A győzelmet – vele a vándor-
kupát, amelyet két éven át a

Köztársasági Őrezred birtokolt –
a Szekszárdi Rendőrkapitányság
hármasa: Csorba Szilárd, Csorba
Zsolt és Somos Attila szerezte
meg 67,35 kg hallal. Több mint
húsz kilóval előzték meg a má-
sodik helyen záró hajósi triót.
Rengeteg különdíj is gazdára ta-
lált. Türgei Zsolt a legnagyobb
halért – egy 12,4 kg-os pontyért
kapott, Urganyecz Tibor a legki-
sebbért, Kosik László pedig
azért, mert elsőként fogott süllőt
horoggal a Vörösmalmi-tavon.
Két hölgy is különdíjat kapott,
miként a legfiatalabb résztvevő,
Debreczeni Zsolt is, aki apja és
nagyapja társaságában érkezett
Kecskemétről, s éppen a bajnok-
ság napján töltötte be második
életévét.                               -vt-

Profi horgász-
csapat alakul
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Alapításának tizedik évfordu-
lóját ünnepli idén a Paksi
Orosz Klub. Az elnök, Kern
Tatyjána felidézte, hogy elein-
te teázni jártak össze a Pakson
élő orosz hölgyek. Nyolcan
voltak akkor, s egy ilyen alka-
lommal felvetették, érdemes
volna a családokat is összehoz-
ni. A klubnak azóta megtöbb-
szöröződött a létszáma: 78
„teljes jogú” tagja mellett a
gyerekekkel, szimpatizánsok-
kal 150–160-ra tehető a lét-
szám. A klub törzsgárdáját az
orosz hölgyek és magyar férje-
ik alkotják, ugyanis Paksra el-
sősorban hölgyek érkeztek az
egykori Szovjetunióból. Két
kivétel van: Szergej, aki ukrán,
és részt vett az atomerőmű épí-
tésében, illetve Matvijan Vla-
gyimir, aki 1990-ben érkezett
az oroszországi Voronyezs
megyéből. Az első „fecskék”
30-35 éve érkeztek – természe-
tesen – az atomerőműnek kö-
szönhetően, a tagok többsége
egyébként ma is az erőműben
dolgozik. 

A klubtagok célja alapvetően
az, hogy megmutassák, mi-

lyenek az orosz emberek – nem
azt, amit a politika mutat –, az
orosz konyha, az orosz kultúra,
húzta alá Tánya. Hozzáfűzte,
nagyon sokat tettek és igyekez-
nek tenni azért, hogy mindenki
számára nyilvánvaló legyen, ér-
demes partnerként, barátként,
klubtársként együtt élni velük.
A klub elnöke saját tapasztala-
tai alapján is állítja, befogadták
őket, s ők már idetartoznak.
Többségük már magyar állam-
polgár, és Magyarországot,
Paksot otthonának tekinti. 

Kern Tánya nagy eredmény-
nek tekinti a politikai konszo-

lidációt, illetve azt, hogy négy
éve az orosz kormány támo-
gatásával létrejött egy koordi-
nációs bizottság budapesti
központtal, amely összefogja
a Magyarországon élő oro-
szok közösségeit. Paksihoz
hasonló szervezet tizenöt vá-
rosban működik. Közös cél-
juk, amit a paksi klub elnöke
sajátjának tekint, hogy az
oroszok bekerüljenek a ki-
sebbségek közé. 

Az elmúlt tíz év programok-
ban is bővelkedett, kiállításo-
kat, kirándulásokat, utazásokat
szerveztek, utóbbiakon paksi-

aknak is lehetőségük nyílt
megismerni Oroszországot.
Ezt a klub egyik magyar tagja,
Wollner Pál is megerősíti.
Mint elmondta, néhány éve ép-
pen azért csatlakozott a társa-
sághoz, hogy megismerje az
orosz gasztronómiát, kultúrát
és Oroszországot. Hatalmas vi-
lágvárosai, a múzeumaiban
felhalmozott kincsek, a gyö-
nyörű tájak egyenesen lenyű-
gözik. A klub életéről is dicsé-
rően beszélt Wollner Pál, mint
mondta, minden évben diáko-
kat visznek Voronyezsbe, ren-
deznek teremfoci-bajnokságot.
A klubfoglalkozásokról elárul-
ta, hogy a belépődíj egy nem-
zeti étel, így neki lehetősége
nyílt megkóstolni a specialitá-
sokat, köztük például a szol-
janka-levest.

A klub legutóbbi programjá-
ról is Wollner Pál számolt be
lapunknak. Elmondta, hogy
május 9-én, a győzelem napján
Berlinben jártak és megkoszo-
rúzták az ott lévő orosz hősi
emlékművet, ami szavai sze-
rint különleges élmény volt.      

-vida-

Berlinben járt a jubiláló orosz klub

Hatalmas érdeklődés övezte má-
jus 13-án a művelődési központ-
ban az egyik leghosszabb ma-
gyar veteránmotoros utazás tör-
ténetét megörökítő útinapló,
Treszl Gábor: Pannónia-expedí-
ció – magyar veteránosok külö-
nös utazása Eurázsiában című
könyvének bemutatóját. Az úti-
rajz a 2008-ban útjára indult Pan-
nónia-expedíció kalandjainak
részletes beszámolóját tartalmaz-
za. Treszl Gábor, a mű szerzője
elárulta, a könyv ötlete már az in-
dulás előtt megszületett és útitár-
sa, Magyar Zoltán, valamint a
saját maga által folyamatosan
vezetett helyrajzból, diktafonra
mondott hangoskönyvből és
videóanyagokból született meg.
A két paksi fiatalember még
2008-ban határozta el, hogy egy

41 éves Pannóniával elrobognak
a pekingi olimpia helyszínéig, át-
szelve egész Eurázsiát, Szibériát
és a Góbi-sivatagot. A 24 ezer ki-
lométeres táv teljesítése alatt ren-

geteg tapasztalatot és élményt
szereztek, és a küzdelmes pilla-
natok ellenére is csak jó szívvel
gondolnak vissza erre a küldetés-
re, mondta el Treszl Gábor. A

művelődési házban tartott elő-
adáson nem csupán a feledhetet-
len élményeket rögzítő könyv,
hanem az utazás során készített
képekből összeállított kiállítás is
elvarázsolta az érdeklődőket. A
legsikeresebb fotókból hatvan
bekerült a Pakson bemutatott úti-
naplóba is. A két fiatalember kö-
szöntője után dr. Bíró András
Zsolt tartott vetítéssel egybekö-
tött előadást, melynek témája a
magyarság eredete és keleti kap-
csolatai, valamint a kazakisztáni
madjar törzs élete volt. Mint
megtudtuk, a pekingi kaland
után Gábornak és Zoltánnak
máris új céljai vannak, terveik
között szerepel egy törökországi
út és a 2012-es londoni olimpia
sem maradhat ki a sorból. 

Matus Dóra

Könyvben elevenedik meg az expedíció
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Mint a felbolydult méhkas,
olyan volt a minap a Prelátus
kúria. Nevetések, sikongatá-
sok, hitetlenkedő felkiáltások
váltották egymást. Nem cso-
da:  olyanok találkoztak hosz-
szú idő eltelte után, akiket
két, egymással nagyon is ösz-
szefüggő dolog köt össze:
Bézi Sándor és a tánc. Bézi
Sándor, aki már nincsen köz-
tünk, több mint ötven eszten-
deje, alig húszévesen kezdte
Pakson a táncoktatást. Együt-
tesének bázisa a Vak Bottyán
Gimnázium volt. Felesége,
Klára és az Örökifjú Néptánc-
együttes tagjai döntöttek úgy,
hogy randevúra hívják azokat,
akik megfordultak a tanár úr
keze alatt. Hívószavukra so-
kan, talán hatvanan is össze-
gyűltek. Herczegné Bán Zsu-
zsa Budapestről jött haza. El-
sős gimnazista volt 1960-ban,
amikor Bézi Sándor kiválasz-
totta őt többedmagával. Az
együttesről most sem tud lel-
kesedés nélkül beszélni. Az
mondja, fantasztikus volt, na-
gyon szép emlékeket őriz ró-
la. Dunántúli táncokkal kezd-
ték, fellépéseik legemlékeze-
tesebbjei a keszthelyi Heliko-
non voltak. Nagyon nagy ün-

nepség volt, nehéz volt beke-
rülni, csak aranyérmes együt-
tesek kaptak bemutatkozási
lehetőséget. 

– Olyankor nem volt iskola,
csak tánc. A szeretet vitt ben-
nünket, nagyon összeková-
csolódott társaság voltunk –
idézi fel. Bézi Sándorról ha-
sonló lendülettel beszél: 
– Fantasztikus ember volt, ve-
lünk élt. Barát volt, és ponto-
san ez a barátság alakította ki
mindenkiben azt a szellemisé-
get, amit még ma is érzünk –
tette hozzá. Kuczkóné Halász
Mária számára is meghatározó
volt Bézi Sándor hatása. Ő
már nyolcadik osztályos korá-

ban elkezdte a táncot. Gimna-
zistaként természetes volt,
hogy járt a tánccsoportba a ta-
nár úrhoz. – Tizennyolc éve, a
gimnázium alapításának év-
fordulóján újra összeálltunk. A
fellépés után azt mondtuk Sa-
nyinak, nem tudjuk abbahagy-
ni, ezt folytatni kell.

Tették ezt addig, amíg Bézi
Sándor velük volt. Ma már
nem táncolnak. – Lélekben
szinte mindig összejövünk, ha-
vonta valójában is, de Sanyi
halála óta már nem táncolunk
– árulta el Halász Mária. 

– Sok minden összeköt ben-
nünket: Paks, a gimnázium, a
tánc és az a Bézi Sanyi, aki

megtanított bennünket tán-
colni – ezt már Herczeg Jó-
zsef mondja, aki azt sem tit-
kolja, hogy a tánctól nagyon
sokat kaptak, egész életüket
befolyásolta, sokat tanultak
belőle. Az pedig külön öröm
számára, hogy a gimnázium
jubileumán, 1995-ben alakult
Örökifjú Néptáncegyüttesnek
ő lehetett az alapítója. El-
árulta, hogy ő maga 13 éve-
sen kezdett táncolni a nála 12
évvel idősebb Bézi Sándor-
nál, aki kedves, halk szóval
fegyelmezte őket. A megfe-
lelő hangot évtizedekkel ké-
sőbb is megtalálta velük. 
– Nagyon nagy űr maradt
utána, amikor elment, akkor
tudtuk, hogy már nem lesz
olyan, mint annak előtte – fo-
galmazott. 

Az összejövetel, amelyet a
találkozásnak és Bézi Sándor
emlékének szenteltek, azzal
kezdődött, hogy az Örökifjú
táncosai előadták a háromug-
róst. Azért ezt, mert tudták, ezt
mindenki tudja. Nem is kellett
sokat nógatni a többieket, sor-
ra csatlakoztak a táncolókhoz.
Utána közös vacsora és a régi
emlékek felidézése várt rájuk.   

Vida Tünde

Bézi Sándor emlékét idézték 
örökifjú tanítványai

A paksi pedagóguskórus ta-
valy ősszel alakult a művésze-
ti iskola tanáraiból. A zene vi-
lágnapján lépett először kö-
zönség elé, majd bemutatko-
zott a vörösiszap-károsultak
javára tartott  rendezvényen és
karácsonykor is. A művészeti
csoport időközben egyesületté
alakult.

Május 6-án a kórus a Bartók
Béla vegyeskar meghívására
Temesvárra utazott, ahol a
Magyar Nőszövetség által
szervezett XVI. Bánsági Ma-
gyar Napok keretében nagy si-
kerű koncertet adott az evan-

gélikus templomban. Bach,
Gounod, Grieg, Károly János,
Ligeti György, Mozart,
Palestrina és Wolf Péter egy-
egy művét mutatták be. Va-
sárnap pedig a józsefvárosi ró-
mai katolikus plébániatemp-
lom szentmiséjén énekeltek.

– A temesvári magyar kö-
zösség nagy szeretettel foga-
dott bennünket – mondta el
Simon Péter karnagy. – Lelki-
leg nekünk is sokat adott ez a
vendégszereplés. Más fel-
hangja van, ha határon túli
magyaroknak énekelünk, mint
ha nyugat-európai   közön-

ségnek. Temesváron megis-
merkedtünk a szabadkai kórus
tagjaival is; ők a dómban éne-
keltek. A kölcsönösen öröm-
teli találkozás közben felvető-
dött a szakmai-művészeti kap-
csolat felvétele velük is.

Góczán Gáborné kórustag
hozzátette:  – Ezt a szereplést
valamennyien szolgálatnak te-
kintettük. Újra tapasztalhat-
tuk, hogy vannak nálunk ne-
hezebb helyzetben élő magyar
emberek is, akik ennek ellené-
re kitartanak.

Madács Györgyné nemcsak
a kórus, hanem a Vetővirág

citeraegyüttes tagja is. – Szom-
baton  a város nevezetességei
mellett megnéztük a helyi líce-
um, az Arad, valamint Hargita
megyei és a magyarországi ci-
terazenekarok műsorát is. Szí-
nes volt a műsor, nemcsak
eredeti népzenét, hanem fel-
dolgozásokat is hallhattunk.
Sokféle típusú hangszert szó-
laltattak meg a citerások,
többféle játékmóddal. 

A paksi pedagóguskórus te-
mesvári vendégszereplését
idén szeptemberben viszonoz-
za a Bartók Béla vegyeskar.

Gutai István

Temesváron járt a pedagóguskórus
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Szeretnek együtt lenni, együtt
zenélni. Ez a titka a Szaggató
zenekar sikerének. Mosolyuk
legfeljebb helymeghatározás
szempontjából színpadi, hi-
szen, ha játszanak, őszinte
öröm sugárzik róluk. Kiss
Zoltán zenekarvezető szerint
nem szükséges profi zenészek-
nek lenniük ahhoz, hogy jó
hangulatot teremtsenek, és
szeressék őket. Azt is határo-
zottan állítja, hogy egy kon-
cert nem attól maradandó
emlék számukra, hogy több-
ezres közönség előtt tartják.

– Nem bírok az időmmel gaz-
dálkodni – szabadkozott Nemes
András „pár” percet késve a
megbeszélt találkozónkról. 
– Főiskolai tanárom is azt
mondta, ha már ott vagyok, le-
het velem dolgozni, csak azt
kell elérni, hogy ott legyek – tet-
te hozzá mosolyogva.

Kiss Zoltán zenekarvezető sze-
rint nincs ezzel gond, bár a kon-
certek előtt szoktak néha izgulni.
A fiúkkal való beszélgetés alapo-
san kárpótol az elvesztegetettnek
érzett percekért. Jó hangulatban
idézik fel a zenekar történetét,
bár azt elég nehezen tudják meg-
határozni, hogy pontosan mikor-
tól Szaggató a Szaggató. Zoli,
aki szüleivel 1991-ben érkezett
Szászrégenből Paksra, gyerekko-
rában körülbelül egy évig tanult
hegedülni. Tizenöt évvel később
vett ismét hangszert a kezébe, és
eltekintve attól az egy-két órától,
amelyet Csík Jánosnál töltött e
célból, autodidakta módon képe-
zi magát. Népzenei pályafutása
azzal kezdődött, hogy 2004 kö-
rül elkezdett Madocsára járni kí-
sérni a táncegyüttest. Mindig jöt-
tek, csatlakoztak hozzá zené-
szek, aztán lemorzsolódtak. Ő
maradt. Nemes Andrással 2006-
ban kezdett együtt zenélni a Ten-
gertánc nevű zenekarban, ahol
Kormoránt játszottak. A bo-
gyiszlói fiatalember Egerben
szerzett énektanári diplomát. Út-
ja a Szaggatóig sok zenekaron át
vezetett, volt rock- és country-

bandája, most is három helyen
játszik. Az M6 Expresszben slá-
gerzenét, az Ungaresca
Consortban régi zenét, a Szagga-
tóban népzenét. Persze minden-
hol más hangszeren, ahogy a fiúk
fogalmaznak: bármin, ami a keze
ügyébe kerül. 

Mindig irigyeltem a népzené-
szeket, árulja el. A műfajt a
Racke Zice zenekarban kezdte
művelni, de az, hogy megszeret-
te, korábbról eredeztethető.
Egyrészt Bogyiszlón nagy ha-
gyománya van, másrészt volt
egy barátja a gimnáziumban, aki
szembe menve az árral a népze-
néért lelkesedett. Ő is hatott rá.
A hangszerek sorában a gitár
volt az első, azután jöttek a töb-
biek, árulta el András. A Szag-
gató zenekarba először harmo-
nikán ugrott be, amikor a
madocsai együttest kísérve
Szerbiába kellett utazni, utána a
bőgőnél maradt. 

Az élőzenéhez folyamatos
együttműködés kell, a heti pró-
bák elmaradhatatlanok, sőt a
koncertezést sem szabad hanya-
golni, mert azonnal megérzik a
hiányát. – Ahhoz, hogy három
ütemet tisztán játsszunk, min-
denkinek együtt kell lenni, a he-
gedűnek, brácsának és a nagy-
bőgőnek – fogalmazott Kiss
Zoltán. Apropó brácsás… Ez-
zel a kérdéssel sokáig hadilá-

bon álltak. Hosszú időn keresz-
tül vendégbrácsással játszottak.
Olyat, aki a koncertekre bekap-
csolódott, találtak. Olyat vi-
szont nem, aki a társasághoz
teljes jogú tagként csatlakozott
volna. A csapat végül körülbe-
lül két és fél éve vált teljessé.
Ma már négyen vannak: Zoli-
hoz és Bandihoz Árki Zsuzsa és
Steig Zoltán csatlakozott. Zsu-
zsi Madocsán, a hagyományőr-
ző néptáncegyüttesben táncolt,
és bár igen jó kapcsolatban volt
a zenekarral, a fiúknak nem si-
került őt szóra bírni, vagyis in-
kább dalra fakasztani. Két és fél
éve, szilveszterkor tört meg a
jég, azóta már ő is a csapat tag-
ja. Steig Zoltán, Béni még ko-
rábban képbe került. Amikor
Bandi először látta, tambura-
brácsán játszott. Megpendítette
neki az ötletet, de sokáig pihent
a dolog, míg végül ő is társult a
többiekhez. 

– Nem gondoltuk, hogy ilyen
közel, Tolnán fogjuk megtalálni
a brácsásunkat – teszi hozzá ne-
vetve Bandi. A kérdésre, hogy
na most akkor a Szaggató zene-
kar paksi-e, egyértelmű a vá-
lasz, hogy igen, bár Zoli az
egyetlen, aki itt él.

Az eddigi élményeikről, fellé-
péseikről elárulták, hogy első-
sorban a térségben ismerik őket.
Legtávolabbi hely, ahova elju-

tottak, Wales, ide a Tűzvirágot
kísérték. Hatalmas, harmincmé-
teres színpad volt és legalább öt-
ezer ember a nézőtéren, mesé-
lik. S, hogy ez volt-e a legna-
gyobb durranás? Zoli azt mond-
ja, persze, nagy élmény volt, de
neki hatvan ember is nagy dur-
ranás, ha a koncertnek olyan a
hangulata. – Lehet, hogy egy in-
timebb környezetben sokkal na-
gyobbat tudunk muzsikálni – te-
szi hozzá. Legmeghatározóbb
élményként a cseresznyési olva-
sótábort említik, ahol Bandi
egész héten együtt van a határon
túli diákokkal, végül koncertez-
nek. – Hihetetlen szeretetet ka-
punk ott – állítják egybehangzó-
an a zenekar tagjai. Örömmel
emlékeznek arra, amikor
Domboriban, a Csillagponton
játszottak kétezer ember előtt,
és arra is, amikor augusztus 20-
án Pakson, a Duna-parton. So-
káig itthon nem érkezett jelentő-
sebb felkérés, de az utóbbi idő-
ben nem lehet és nincs is okuk
panaszra. Önálló estet is több-
ször – kétszer – tartottak már, a
harmadik most lesz május 26-án
18 órakor, a művelődési köz-
pontban. 

A repertoárról szólva Zoli el-
mondta, hogy Magyarország
szinte összes tájegységének
zenéjét játsszák. – Igaz, hogy
nem autentikusan, de aki minket
hall, megszeretheti a népzenét –
fűzi hozzá. Vannak saját átdol-
gozásaik, olyan népi eredetű da-
lok, melyhez „hozzácsaptak”
egy könnyűzenei hangszerelést.
Egy-egy előadás anyagát rugal-
masan kezelik, igyekeznek a kö-
zönséghez igazítani és lehetőség
szerint a hallgatóságot bevonni.
Fellépéseik arról nevezetesek,
hogy jó hangulatban zajlanak.
Sikerük titka – szerintük –, hogy
szeretnek zenélni. 

Zoli hozzáteszi: – Kevés az,
hogy valaki vérprofi, ha lelke
nincsen, ha csak azért mosolyog,
mert azt mondták, hogy kell, és
nem azért, mert öröm számára,
hogy zenélhet. 

Vida Tünde
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A mindennapi kenyér nem-
csak alapvető élelmiszer, ha-
nem értékrendünknek egy-
szerre kultikus és szimboli-
kus tárgya. Nélkülözhetetlen
szükséglet, mint ahogy előál-
lításának eszköze, az ősidők
óta mind a mai napig haszná-
latos malom is az, az őskor
őrlőköveitől a kézi malmokig,
majd a természeti környezet
vagy az emberi energia által
működtetett kerék különféle
őrlőgépként való hasznosítá-
sától napjaink legmodernebb
technikáját alkalmazó gabona-
feldolgozó üzeméig. Egyéb-
ként mindegyik fajtáját ma is
malomnak hívjuk, pontosan
úgy, mint évszázadokkal ez-
előtt. A mesterség értékét jel-
zi, hogy például a hódoltság
korában csak a molnárokat és
a kovácsokat nevezték meg az
adóíveken, a többi foglalko-
zást a törökök nem jelölték az
adófizető neve mellett.
(Egyébként innen tudjuk,
hogy a paksi bírónak is volt
malma, de ő nem fizetett adót.
Szabad továbbgondolni…) A
középkor embere a malmokat
kiváltságos helynek, asylum-
nak (menedéknek) tekintette,
ami megóvta az üldözötteket,
és az oda menekült embereket
onnan kivonni nem lehetett:
„a malmokban való bujdosás”
biztonságot jelentett (még ha
ideigleneset is). Uradalmi uta-
sítások, városi jegyzőkönyvek
írták le, hogy a malmokban a
szeszes italok tartását, és kö-
rülöttük a szemérmetlen, du-
haj viselkedést, még a károm-
kodást is szigorúan büntették.

Pakson különösen fontos
szerepe volt a malomiparnak.
Az olcsó vízi energia haszno-
sítása a tulajdonosok jövedel-
mező vállalkozása volt, a
XIX. században az egyre sza-
porodó számú dunai malom
működése húzóágazatként
működött a település gazdasá-
gi életében. Eredményezte a

település környéki utak kiépí-
tését, az üzemeltetéshez szük-
séges számtalan mesterség (és
az iskolázott, szakképzett la-
kosság) megjelenését, a keres-
kedelem felvirágzását. 

A római katolikus vallásban
a malmok és a molnárok vé-
dőszentje Nepomuki Szent
János, akinek kultusza jelen-
tős volt a földműveléssel
foglalkozó településeken.
Napját, május 16-át a céhre-
gula szerint minden molnár-
nak meg kellett ünnepelnie.
(Szobra gyakran díszítette a
települések Szentháromság-
szobrait is, Pakson a Bazár-
soron látható.)

Városunkban a molnárok a
két háború közti évtizedekben
védőszentjük tiszteletére az
ünnep előestéjén lampionok-
kal kivilágított, csónakos fel-
vonulást rendeztek a Dunán, a
Süveges révben virágokkal
feldíszített oltárt állítottak fel,
majd este a Katolikus Körben
hajnalig tartó vacsorával s
mulatsággal fejezték be a na-
pot. Az úrnapi körmeneteken
a molnárok a céh régi zászla-
ja alatt vonultak fel családtag-
jaikkal együtt, s a zászlót a
legutóbbi időkig a Blatt csa-
lád férfitagjai, a 23. számú
dunai malom tulajdonosának,
Blatt Györgynek a leszárma-
zottai vitték. A malom oldalát
festett, életnagyságú, karin-
ges Nepomuki Szent János-

kép óvta-díszítette. A szent-
képhez tragikus családi ese-
mény is kapcsolódott. 1945
tavaszán a 18 éves Petter-
mann Gyuri is a malomban
dolgozott. Édesanyja id. Blatt
György lánya volt, a szülők a
fővárosban éltek, gyermekü-
ket az ősi családi mesterséget
tanulni adták Paksra. A folyó-
parton grasszáló orosz kato-
nák a házhajó oldalára festett
képet megpillantva, céllövő-
versenyt rendeztek, aminek a
malomban tartózkodó fiú lett
az áldozata, belehalt a desz-
kafalon áthatoló golyó ütötte
lövésbe, ami szétroncsolta a
tüdejét.

De tessenek egy próbát ten-
ni! Városunkban a közelmúlt-
ban letelepedett ismerősöket
megkérdezni, hallottak-e az
utolsó paksi vízimalomról?
Úgy vélem, nagyon sokan
igennel fognak válaszolni, is-
merik pusztulásának történe-
tét, a fotóját is látták. (Ámbár
Blatték malmát helyesen hajó-
malomnak kéne nevezni, hi-
szen a patakmalmok kerekét is
a víz forgatta, de azoknak a
háza a patak partjára épült,
nem a folyó vízén állt lehor-
gonyozva.)

Az idősebb paksiak számára
a malom kapcsán hajdani
gyermekkoruk gondtalan vi-
dámsága is felidéződik. Példá-
ul, amikor nyaranta a Békavá-
ros gyerkőcei strandolás cí-

mén izgalmas, bár hajmeresz-
tő események résztvevői vagy
szemtanúi voltak a „pislogó”
alatt, a Villany és a Duna utca
között lehorgonyzott malom-
nál. (Ha valaki nem tudná,
ezen az oldalon a Duna itt a
legmélyebb, örvénylő és
gyors folyású, egyszerűen
életveszélyes. A pislogó állan-
dóan villogó fénye erre figyel-
meztette a vízen közlekedő-
ket!!) Blatték malmáról a
dicstelen pusztulással párhu-
zamosan Pákolitz Istvánnak is
a suhancok vízparti virtusko-
dása jut eszébe, amikor nem
az számított nagy hőstettnek,
ha valaki a malom orráról ug-
rott az örvénylő Dunába fe-
jest, hasast, trottyost, – kinek
hogyan sikerült –, ezt még né-
hányan a lányok közül is tud-
ták. „Ám a nagy kunszt az alá-
merülés volt. A kerék iszamos-
hínáros lapátjaival, a malom
és a »völgyhajó« közötti ge-
renda-tengelyen forgott. Be-
úsztunk, elkaptunk egy lapá-
tot, jókora légslukkot szívtunk
s alámerültünk a 3-4 méteres
jéghideg vízbe, majd a kerék-
forgás következtében ismét a
vízfelszínre jutottunk. Aztán
iszkiri a partra, ahol Palger
Dönci, az orvhalász megkínált
méregerős Hunnia cigijével: –
Nepemuki, nesze Muki!” – ol-
vasható a gyermekkor emlé-
keit felidéző Vízimalom című
epizódban, ami Pákolitz Ist-
ván halála, 1996. május 14-e
után, ősszel jelent meg. Máju-
si írásomban kicsit őrá is em-
lékezem.

Forrás: Takáts Sándor: A
magyar malom. In: Századok,
1907. 151; Kárpáti Andrásné:
Adatok Tolna megye malom-
iparának történetéhez. Tanul-
mányok Tolna megye történe-
téből, XI. k. 243-425; Pákolitz
István: Vízimalom. In: Pepita-
füzetemből. Pannonia Köny-
vek, 1996. Pécs. 26-27. Kö-
szönöm Rauh Konrádné Blatt
Magdolna szíves közléseit, a
malom fényképe is az ő tulaj-
dona. A fotót Csahóczi Margit
restaurálta.

Kernné Magda Irén
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A kölcsönös fejlődés a közös öröm forrása – 
tehetséggondozás a Vak Bottyán Gimnáziumban
Mint arról korábban hírt adtunk, a TÁMOP –
3.4.3 – 08/2 európai uniós finanszírozású
„Iskolai tehetséggondozás” pályázaton a
paksi Vak Bottyán Gimnázium közel 10 mil-
lió forintot nyert tehetséggondozó és felzár-
kóztató programjának hatékonyabbá tételé-
re. A pályázatból e témakörben a pedagó-
gusok továbbképzését, belső versenyeik to-
vábbfejlesztését, könyvtárfejlesztést, eszköz-
beszerzést, s a diákok részére heti 38 órában
egyéni vagy kiscsoportos formában fejlesztő
foglalkozások megtartását finanszírozhatják
2010 szeptemberétől 2011 októberéig.

A tanév vége felé közeledve az iskola igaz-
gatója, C. Szabóné Kocsiczki Ilona úgy véli,
a programnak jelentős hozadéka volt a gim-
názium számára. Sikerült két versenyüket
megyei szintű rendezvénnyé bővíteniük: a
Bottyán Tudományos és Művészeti Diákköri
Konferenciát a magyar kultúra napja, a
Pákolitz Vers- és Prózamondó Versenyt a köl-
tészet napja alkalmából hirdette meg az isko-
la. Fiatal kutatódiákjaik a TUDOK-on, nép-
főiskolai előadásokon, a KUTDIÁK esszépá-
lyázaton is indultak, s továbbfejlesztették, il-
letve népszerűsítették kutatási eredményeiket.
Új színt hozott az iskola életébe a színházi vi-
lágnapon az idén első ízben megrendezett
városi színházismereti vetélkedő, melyet – lát-
va a gyerekek érdeklődését – a következő
években is szeretnének meghirdetni. Összes-
ségében elmondható, hogy ebben a tanév-
ben több tudományterületen és versenyen in-
dultak a Vak Bottyán-os diákok, s eredmé-
nyeik is a szokásosnál jobbak lettek. Többen
bekerültek az OKTV második fordulójába, s
egy volt vendégtanulójuk, Molnár Bálint filo-
zófiából országos 12. helyezést szerzett. Va-
lamennyi tantárgyhoz kötődő versenyen értek
el megyei helyezéseket, ezért csak az orszá-
gos, illetve nemzetközi élmezőnyben szereplő
diákjaikat emeljük most ki.

Bor Juliannát a 10.H osztályból korábbi tel-
jesítménye alapján meghívták a Pannon
Egyetem Erdős Pál Matematikai Tehetség-
gondozó Iskolájába is, Julcsi az Arany Dáni-
el Matematikaverseny országos döntőse lett.

Horváth Ákos a hat évfolyamos képzés ki-
emelkedő képességű kisgimnazistája: a
Bátaszéki Matematikaversenyen országos 5.,
a Logo Országos Számítástechnikai Tanul-
mányi Versenyen a 7-8. évfolyamos korcso-
portban az országos 26., a hetedik évfolya-
mosok versenyében pedig 10. helyezett lett.
A 10. A-s Kovács Péter a Mikola Sándor Or-

szágos Tehetségápoló és Tehetségkutató Fi-
zikaverseny országos döntőjében 35. helyet
szerzett. Felkészítő tanárai: Adorjánné Lénárt
Éva és Damjanovitsné Eke Violetta.

Nagyfalusi Norbert a 11. A-ból az OKTV-n
matematikából a 2. fordulóba jutott, a
Gordiusz Matematika Tesztversenyen megyei
1. helyezett lett.

A 9.H-s Papp Márk a Nemzetközi Magyar
Matematika Versenyen dicséretet kapott, az
Arany Dániel Matematikaverseny országos
döntőjébe jutott.

Süvöltős Benjámin és Tóth Gergely a 11.A-
ból az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyen
dicséretben részesült, Benjámin matematiká-
ból bejutott az OKTV 2. fordulójába, Gergő
pedig a Nemzetközi Magyar Matematikaver-
senyen is kapott dicséretet. 

A MATEKGURU Matematika Csapatver-
seny országos döntőjén a 7. évfolyamosok a
2. (a csapat tagjai: Domonkos Áron, Hor-
váth Ákos, Molnár Balázs, Süssenberger
Charles, Tinnyei Zsolt, Vidéki Márta), a nyol-
cadikosok pedig a 3. helyet szerezték meg
(csapattagok: Horváth Csanád, Kárer Fanni,
Némethi Panna Dorka, Nikl Ferenc, Szőke
Bence, Tinnyei Petra). 

Bor Julianna, Horváth Ákos és a csapatok
felkészítő tanára Árokszállási Eszter, Papp
Márké Adorjánné Lénárt Éva, a többiek

munkáját pedig Horváthné Szabó Julianna
segítette.

Kirchkeszner Csaba (12.H) már másodíz-
ben képviselte hazánkat és iskoláját az
International Conference of Young Scientists-
en, ezúttal Moszkvában, ahonnan ismét
bronzdiplomával tért haza a környezettudo-
mányi szekcióból. A fiatal kutató a kolontári
vörösiszap katasztrófa folyókra gyakorolt ha-
tását vizsgálta az általa kifejlesztett vízanaliti-
kai monitoring-rendszer segítségével.

Sztakó Júlia (8.H) a Lotz János Szövegérté-
si és Helyesírási verseny országos döntőjében
18. helyezést szerzett Szeriné Hipszki Györgyi
tanárnő segítségével.

A gimnázium fiú kosárlabdacsapata a di-
ákolimpia országos döntőjében 8. lett Nagy
László tanár úr irányításával.

Tevékenységük sokszínűségét bizonyítja,
hogy a Vak Bottyán Gimnáziumban – mely
2010 őszétől akkreditált tehetségpont is –
több művészeti csoport működik. 

Női karuk rendszeresen részt vesz a város
rendezvényein, hazai és külföldi vendégsze-
repléseken, a kórus a keszthelyi Újkori Heli-
koni Ünnepségekről mindig ezüst- vagy
bronzminősítéssel térhetett haza. Ugyancsak
minősített az ugrókötélcsapatuk, akik már
sokszor örvendeztették meg látványos bemu-
tatókkal Paks érdeklődő közönségét. De
vers- és újságíró szakkörrel is büszkélkedhet-
nek, ők állítják össze az iskolai évkönyvet, s
rendszeresen sikerrel indulnak vers- és próza-
író pályázatokon, legtehetségesebbjeik pub-
likálnak a Tolnai Népújságban, antológiák-
ban, internetes honlapokon.

A tehetséggondozó munka pedagógusok-
tól és diákoktól egyaránt komoly erőfeszíté-
seket igénylő, nehéz, de szép feladat. Olyan
szoros együttműködést alakít ki a résztvevők
között, mely törvényszerűen vezet kölcsönös
fejlődésükhöz. S ez az öröm forrása és a si-
ker titka a helyi gimnáziumban is.           (X)
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Az atomerőmű meghívására
látogatást tett május 5-én Pak-
son az első magyar űrhajós,
Farkas Bertalan. A nyugalma-
zott asztronauta az atomerő-
műben tett rövid látogatás
után az Energetikai Szakkö-
zépiskola nagyelőadójában
paksi diákokkal, majd a sajtó
képviselőivel találkozott. Far-
kas Bertalan először 1982-
ben, az atomerőmű építésekor
járt városunkban, ez alkalom-
mal már egy kész, jól működő
létesítményben tett látogatást,
ahol megtekinthette az épít-

mény biztonsági berendezése-
it, melyek, mint mondta, meg-
győzték az erőmű felkészült-
ségéről. A főiskola nagyelő-
adójában körülbelül 200 paksi
diák hallgatta nagy érdeklő-
déssel a három évtizeddel ez-
előtti űrrepülés és felkészülés
élménybeszámolóját. Az aszt-
ronauta elmondta: mind fizi-
kai, mind szellemi felkészült-
ségre van szükség ahhoz,
hogy valakiből űrhajós vál-
hasson, emellett a felkészülés
nagyon költséges is. Ennek
okán jelenleg nincs lehetőség

újabb magyar űrhajós kikép-
zésére, de a hazai szakember-
gárda szellemi potenciálja ki-
magasló, így a nemzetközi űr-
kutatásban való részvétel jó
lehetőség. Mint mondta, az ő
közreműködésével létrehozott
Föld Jövője Alapítvány is arra
törekszik, hogy ösztöndíjjal
támogassa a tehetséges fiata-
lok jövőjét. 521 űrhajós volt
eddig a világűrben, Farkas
Bertalan a 94. volt. Munkássá-
gáért április 12-én, az űrhajó-
zás napján Medvegyev orosz
államfő is kitüntette.  -matus-

Pakson járt az első magyar űrhajós

Különleges zenei csemegében
lehetett része mindazoknak,
akik ellátogattak a paksi mű-
velődési központ felnőtt hang-
versenybérletének soros elő-
adására. Az esten a Roger
Schilling Fúvószenekar és a
Pro Artis művészeti iskola fú-
vószenekara adott közös kon-
certet, amire korábban nem
volt példa. A két zenekar
együttes színre lépését féléves
munka előzte meg. Az őszi és
téli hónapokban tökéletesítet-
ték a műsorra tűzött darabo-
kat, majd két hónapon át kö-
zös próbákat tartottak a művé-
szeti iskolában. Az esten Tóth
János, Fricz József és Simon
Péter vezényelt. A két zene-
karra az estet követően is sok

feladat vár: a Roger Schilling
Fúvószenekar a Magyarorszá-
gi Német Ének-Zene és Tánc-
karok Szövetsége (Landesrat)
tizenöt éves fennállása alkal-
mából szervezett  találkozóra
készül, ahol hetven-nyolcvan
együttessel közösen ünnepel-
nek majd  Pécsen, ősszel pe-
dig háromnapos programmal
szeretnék megünnepelni ala-
pításuk huszadik évfordulóját.
A művészeti iskola fúvósze-
nekara május 20-ra készül.
Lapunk megjelenésének nap-
ján rendezik az I. Paksi Fú-
vószenekari Fesztivált, térze-
nével a város több pontján, es-
te pedig a Pécsi Vasutas Kon-
certfúvós Zenekar hangverse-
nyével.                           -kgy-

Fesztiválra 
hangolnak

A XVI. századi reformátorról
és irodalmárról, Sztárai Mi-
hályról elnevezett kistérségi
református gyermektalálko-
zót tartottak Pakson. A ren-
dezvény tulajdonképpen egy
vetélkedő, amelyet négy esz-
tendővel ezelőtt indítottak el
és mindig más településen
tartanak. A Sztárai-kupa házi-
gazdája és szervezője ez alka-
lommal a paksi református
gyülekezet volt, hívásukra
Dunaföldvártól Dunaszent-
györgyig több mint száz ven-
dég érkezett. A vetélkedő fel-
adatait minden alkalommal
egy téma köré szervezik,
amely most Pál apostol korin-
tusiakhoz írt első levelének ti-
zenkettedik fejezete volt. Eb-
ben ez olvasható: „Az egyház
Krisztus teste. A test ugyan
egy, de sok tagja van. A test-
nek ez a sok tagja mégis egy
test. Így Krisztus is.” 

A templomban meghallga-
tott indító gondolatok után
kezdődött a vetélkedés,
amelynek próbái sorában volt
többek között rajzos és spor-

tos feladat, terményfelisme-
rés és totó, illetve egy földre
rajzolt szívbe kellett a csapa-
toknak minél több embert ma-
guk közé hívni. Minden fel-
adatban nagy hangsúlyt fek-
tettek az együttműködésre,
így a programot áthatotta az
együvé tartozás, a közösség-
építés gondolata. A játék a
város több pontján zajlott,
például a bazársornál, a refor-
mátus templom előtti téren és
a múzeumban, ahol a lebo-
nyolításban is segítettek. A
vetélkedésben induló nyolc
csapat közül a vándorkupát az
egyik paksi formáció nyerte
el. Mint megtudtuk, a refor-
mátus közösség ifjabb gene-
rációinak más lehetősége is
van a találkozásra. Az ifjú-
ságnak szól az országos Csil-
lagpont találkozó kistestvére,
a Csillagpötty, valamint a tol-
nai református egyházmegye
tanévet nyitó és záró rendez-
vényei. Utóbbit idén Őcsény-
ben tartják, ahol minden gyü-
lekezet képviselteti magát.      

-gyöngy-

Református 
gyermektalálkozót
rendeztek 
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Jó napot, mi újság?

Néhány napja már nem aktív
pedagógusa az Energetikai
Szakközépiskolának Kozma
Győző. A tanár, aki a zené-
nek, a nyelvnek, az utazás-
nak, a sportnak és persze a
személyiségének köszönhető-
en könnyen utat talált diák-
jaihoz, nyugdíjba vonult. 

Házassága révén a pécsi tanár-
képző elvégzése után, a ’70-es
évek végén került Szekszárdra
Kozma Győző. Orosz–testne-
velés szakos tanári, illetve atlé-
tikaedzői diplomával a zsebé-
ben érkezett. Utóbbi – tekint-
ve, hogy Tolna megyében ak-
tív volt az atlétikai élet – szin-
tén hasznosnak bizonyult. Ha-
mar hatalmába kerítette a zene,
s miután annak az angol a
nyelve, meghódította a nyelv
is. Levelezőn elvégezte az
egyetemen az angoltanári sza-
kot, így válása után, 1991-ben
jelentkezett az Energetikai
Szakközépiskolába, ahova an-
goltanárt kerestek. 

– Nem csalódtam, nagyon
kellemesek voltak az élmények
– mondta Paksról. Az iskolá-
ban igen agilis sportolói kö-
zegbe került, az akkori igazga-
tó, Kováts Balázs is nagyon jó
benyomást tett rá, hiszen ab-
szolút szabad kezet adott neki.
A lényeg az volt, hogy a gyere-
kek sportoljanak és tanuljanak
nyelvet. Győző a tanítás mel-
lett a DSE-ben atlétikafoglal-
kozásokat tartott, a Best nyelv-
iskolában csoportokat vitt, s
tagja lett az angol klubnak,
ahova elsősorban a Pakson élő
angolok, amerikaiak, írek jár-
tak. Nagyon sok barátra tett
szert. Akkoriban – idézte fel –
volt egy nagyon sajátos, vonzó
része az iskolai életnek: egy
nagyon tehetséges szervező,
Leskó László dolgozott itt. Ke-
rékpártáborokat, sítúrákat szer-
vezett, a gólyatáborok raf-
tinggal teltek. Mostanra meg-
változtak a körülmények, és el-

távolították egymástól a taná-
rokat és diákokat, amit nagyon
sajnál. A felvetésre, hogy neki
pályája során mindvégig sike-
rült megőrizni a népszerűségét
és tekintélyét is, azt feleli: 
– Mondjuk úgy, hogy nagyon
igyekeztem. – Ebben szerinte
sokat segítettek a közös témák,
azaz a zene, a nyelv, az utazás
és a sport. Arról, hogy mennyi-
re engedheti magához közel a
gyerekeket, nem szóltak a tan-
könyvek, azt magától kellett
megtanulni. Erre elsősorban a
tanórákon kívül nyílt lehető-
ség. Már a kezdetekkor bele-
csöppent a Gastroblues Feszti-
vál szervezésébe. – Nagyon
sokat köszönhetek Gárdai
Gyurkának, mert biztosította a
lehetőséget, hogy a diákjaim-
mal dolgozhassak. Az ilyen
apró momentumok járultak
hozzá ahhoz, hogy barátságo-
kat kössek velük – mondta. 

Az elmúlt húsz, ESZI-ben
töltött évet illetően az osztály-
főnöki munkát értékeli legna-
gyobbra. Ez a feladat jóval
több, mint a szükséges admi-
nisztráció, külön rá kell ké-
szülni, hogy milyen témákat
vessen fel a tanár, hogyan ke-
zeljen egyes problémákat.
Nagy az elvárás, hiszen a szü-
lők kezéből egyre inkább ki-

csúszik a gyeplő. – Mindig
meghatódom, amikor szülők-
kel találkozom, és azt mond-
ják, nagyon sikeres volt ez a
négy év, de ehhez te is kellet-
tél – fogalmaz. Tenni akarása,
elhivatottsága azért nem ha-
gyott alább, mert mindig, min-
den osztályban, minden kö-
zösségben talált olyan fiatalo-
kat, akiknek a tehetsége, nyi-
tottsága, barátsága lendületet
adott neki. Büszke, hogy ta-
nítványai közül sokan felelős
beosztásba kerültek. Példa-
ként említi Németh Szabol-
csot, aki immár abban a szék-
ben – a Fortuna Rádió műsor-
vezetői székében – ül, ahol
korábban ő. 

Győző néhány napja a tanári
szobában lévő székétől is meg-
vált, nyugdíjba vonult. – Bizto-
san nehéz lesz – kommentálja.
Kollégáinak mintegy búcsúzó-
ul azt kívánja, hogy a várható-
an mostaninál is nehezebb kö-
rülmények ellenére gondolja-
nak olyan szeretettel a munká-
jukra és diákjaikra, amilyen
szeretettel ő teszi. A jövőben
minimum kétlaki életet fog él-
ni, hiszen párja Budapesten la-
kik, édesapja, aki anyukája ha-
lála után egyedül maradt,
Nagykanizsán. Ennek ellenére
Paksot sem hagyja el. Olyan

erős kötöttségeim vannak,
amiket nem tudok felszámolni,
szögezi le. A Gastroblues szer-
vezésében továbbra is részt
vesz és, ha a jövőben adódnak
más feladatok, szívesen vállal-
ja. Bízik benne, hogy a Fortuna
Rádióban, amelynek alapító
tagja, akad majd feladat szá-
mára, bár tudja, hogy az a fajta
rétegzene, amelyet ő képvisel,
most nem fér bele a műsorpoli-
tikába. Az ESZI-ben korábban
sok utat szerveztek angol
nyelvterületre, szeretné, ha ez
a munka nem szakadna meg,
sőt megújulna. Egyébként pe-
dig elmaradásait igyekszik
majd pótolni a „rászakadt” sza-
badidőben, feléleszteni azokat
a kapcsolatokat, amelyekre a
sok bürokrácia miatt nem ma-
radt ideje. Szeretné szorosabb-
ra fűzni a viszonyt volt diákja-
ival és több időt szánni a sport-
ra. Bár az is meglehet, hogy a
közeljövőben egészen más fel-
adat hárul rá. – Figyelmeztetett
a lányom, hogy lassan-lassan
itt az idő, amikor esetleg nagy-
papa leszek. Ez nagyon elgon-
dolkodtatott. Lehet, hogy meg
kell változtatnom az életmódo-
mat? Lehet, hogy a sok túrá-
zást, jövés-menést, találkozá-
sokat le kell csökkentenem? –
tette fel a kérdést. Hogy mit
tesz majd ehelyett? – Dajkálok
– mondja. Kérdésemre azt is el-
árulja, hogy a nehézségekről
biztos nem beszél majd a kis
jövevénynek, azt viszont neki
is tanácsolni fogja – amit szíve
szerint a mostani és a követke-
ző nemzedékeknek is javasolna
–, hogy igyekezzen majd meg-
találni a tanulás, a pihenés és
szórakozás olyan harmonikus
egységét, amitől teljes ember
lehet. – Azt is tanácsolnám,
hogy tartson szoros kapcsolatot
a családjával. A szabadidejé-
ben ismerkedjen, tárja ki a szí-
vét, az érzékelését mindenre,
ami új, mindenre, ami hasznos.  

Vida Tünde

Leginkább tanítványaira büszke
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Sport

A záró fordulótól függetlenül
második helyen végzett a
Monicomp Ligában a Paksi FC
labdarúgócsapata. Kis Károly
együttese utolsó hazai mérkő-
zésén 3:0-ra győzte le a Vasast,
a találkozón Böde Dániel mes-
terhármast szerzett. A paksi já-
tékos a 43. percben Kiss Ta-
más labdáját, a 67.-ben Csehi
középre adását, majd a 70.-ben
egy kezezéséért megítélt bün-
tetőt váltott gólra. A klub törté-
nete legjobb szezonját futja, az
ezüstérem mellé Európa Liga-
szereplés is jutalma a zöld-fe-
hér egyletnek. 

– Tudtam, hogy szervezett,
egységes csapatunk lesz ebben
a szezonban, de legmerészebb
álmaiban sem gondoltam
volna, hogy másodikként vég-
zünk. Sikeréhes játékosaim
mindig átsegítették egymást a
holtpontokon. Korábbi török-
országi edzőtáborozásunk so-
rán neves külföldi ellenfelek-
kel is felvettük a versenyt. A
nemzetközi porondon nemcsak
Paksot, hanem Magyarorszá-
got is képviseljük majd, szín-
tiszta magyar játékosokkal –
fogalmazott a lefújást követő-
en Kis Károly vezetőedző. 

– A Ferencváros 3:2-es le-
győzése után már éreztem,
hogy a bajnokság végén is elő-
kelő helyen állhatunk majd. A
hajrában pedig már csalódás
lett volna a második hely el-
vesztése. Mesterhármast még
nem szereztem az élvonalban,
a siker az egész csapat érdeme
– tette hozzá Böde Dániel, a
PFC labdarúgója. 

– Nekem ez az ezüst legalább
olyan kedves, mint a korábban
megszerzett három bajnoki
arany. A mai meccsen az első
félórában tompábban játszot-
tunk, mindenkit nyomasztott a
tét. Szenzációs csapatot alkot-
tunk egész évben, ami ezúttal
is megmutatkozott, így meg-
szereztük a nagyon fontos há-
rom bajnoki pontot – értékelt

Éger László, a csapat kapitá-
nya. 

– A legfontosabb, hogy
mindannyian egyfelé húzunk,
ugyanazt akarjuk, egy a cé-
lunk, és ezért mindenki maxi-
mális erőbedobással dolgozik.

Ez pedig nem más, mint hogy a
zöld-fehér klub minél sikere-
sebb legyen – emelte ki az egy-
ségességet Balog Judit, a PFC
ügyvezetője. 

– Tisztán látszik, hogy na-
gyon tud küzdeni egymásért a

társaság. Aki felment a pályá-
ra, mindent megtett a győzele-
mért. Mindig is azt hangoztat-
tuk, hogy a futballisták játsza-
nak, mi pedig teljesítjük a vál-
lalt anyagiakat. Az eredmény
feljogosítja a csapatot, hogy
megkapják, amiben megegyez-
tünk. A nemzetközi porondon
is kell majd a támogatás, de ar-
ra is meglesz a garancia –
mondta el Süli János, a Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazga-
tó-helyettese. 

– Ahogy a szezon közben
egyre feljebb lépett a gárda,
már mi is bíztunk a jó szerep-
lésben. Szurkolótáborunk fo-
lyamatosan gyarapodott, a kül-
földi mérkőzésekre is szeret-
nénk elkísérni kedvenceinket –
taglalta Aradi Gábor, az
Atomic Strike szurkolói cso-
portjának tagja. 

A Paksi FC az utolsó játékna-
pon idegenben az MTK ellen
lép pályára. A Hidegkuti Nán-
dor Stadionban május 21-én
17.30-kor kezdődik a mérkő-
zés, melyen a Magyar Labda-
rúgó Szövetség vezetői átadják
a Paksi FC-nek az ezüstérme-
ket. A találkozót a TelePaks
Kistérségi Televízióban vasár-
nap és hétfőn 17.30-tól felvé-
telről láthatják majd.

Faller Gábor

Bajnoki ezüstöt ért a 3:0-s győzelem

Böde Dánielnek háromszor is volt alkalma a gólörömre.
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Az Atomerőmű SE mindkét
sakkcsapata dobogón végzett
a 2010-2011-es bajnokság-
ban. Az első osztályú együttes
másodikként, az ASE II. har-
madikként zárt az NB I/B-
ben. A piros-kék klub első
osztályú csapata megismétel-
te 2005-ös teljesítményét és
az utóbbi évek bronzérmei
után ismét a dobogó második
fokán végzett. 

– A csapatból többen kima-
gasló teljesítményt nyújtottak,
így Szabó Krisztián és Papp
Gábor. A fiatalok közül Papp
Bence, Lizák Péter, Balázs Gá-
bor és Antal Tibor Kende is ra-
gyogóan játszott, míg a női
táblán Dudás Eszter teljesített
erőn felül. Ebből is látszik,
hogy a nevelőmunka továbbra
is eredményes Pakson – fogal-
mazott Berkes Ferenc, az

Atomerőmű SE játékosa. Hoz-
zátette: – Saját szereplésem fe-
lemásra sikeredett, fájó veresé-
gek mellett több remek győzel-
met arattam. Többet kísérletez-
tem idén, talán ennek is kö-
szönhető a hullámzó teljesít-
mény. 

A Pénzügyőr ellen az utolsó
játéknapon 7:5-re győzött az
első csapat. Az NB I/B-s
együttes tavaly még a kiesés
ellen küzdött, a fiatalok azon-
ban bizonyították, lehet rájuk
számítani, idén a dobogóért
harcoltak. – A harmadik

helyről várja a szombathelyi
összecsapást a második szá-
mú egylet, mindössze két
ponttal a rivális Nagykanizsa
II. előtt. Szoros vereség vagy
minimális győzelem elegen-
dő a pozíció megtartásához –
mondta el a mérkőzés előtt
Gosztola István, az Atomerő-
mű SE Sakk Szakosztályának
vezetője. Így is lett: a
Charousek-csoport utolsó fel-
lépésén kikapott ugyan az
atomos gárda, de a másik ta-
lálkozón a Nagykanizsa csak
minimális győzelmet aratott,
így fél ponttal megelőzve ri-
válisát harmadikként zárt a
második számú csapat. Újabb
érmekkel gazdagodott tehát
az ASE sakkozóinak érem-
kollekciója, jövőre az ered-
mények megtartása a cél.

röné

Sakk: ezüst és bronz a fináléban

A bajnokságban az Albacomp
ellen 3-0-ra elvesztett elődön-
tő után a bronzéremért játsz-
hatott az ASE NB I-es férfi
kosárlabdacsapata. Az ellen-
fél az alapszakaszban negye-
dik helyen végzett Körmend
együttese volt. Az Atomerő-
mű jobb helyezésének kö-
szönhetően hazai pályán
kezdhette a két nyert mérkő-
zésig tartó párharcot. A paksi
esélyeket nagyban csökken-
tette, hogy a csapat legjobbjá-
nak, Brooks Sales-nek lá-
gyéksérve lett, ezért a Kör-
mend elleni mérkőzéseken
már nem állhatott Horváth
Imre rendelkezésére. Az első
összecsapáson – a szenzáció-
san játszó, 34 pontig jutó
Hodges vezérletével – közel
állt a győzelemhez az ASE,
de az utolsó percekben elkö-
vetett hibákat könyörtelenül
kihasználta a vendégcsapat. A
kihagyott büntetők és zicce-

rek megbosszulták magukat,
a vasiak 28 másodperc alatt
fordították javukra a mérkő-
zést. ASE–Körmend: 81-87.
A második találkozón az első
két negyedben még tartotta
magát az Atom, a harmadik
felvonásban azonban 18 pont-
ra növelte előnyét a vendéglá-
tó. Ekkora hátrányból már
nem tudott visszajönni a pak-
si csapat, a mérkőzést végül
magabiztosan 97-69-re nyerte
a Körmend. A párharc vég-
eredménye: ASE–Körmend:
0-2. A 2010-2011-es bajnoki
idényben a bronzérmet a Kör-
mend szerezte meg, az Atom-
erőmű SE a 4. helyen zárta a
pontvadászatot.

Az ASE honlapján május 16-
án megjelent hír szerint a kosár-
labda szakosztály nem hosszab-
bította meg Horváth Imre veze-
tőedző szerződését. Az új edző
kilétéről még nincs hivatalos
információ.                       joko

Negyedik helyen
zárt az ASE

AZ AZERBAJDZSÁNI Bakiban
rendezett Grand Slam tornán
az ASE versenyzői közül Bor
Barna a nehézsúlyúak mező-
nyében az V. helyet szerezte
meg, Csoknyai László a 81
kilogrammosok között helye-
zetlenül végzett.

A BUDAPEST KUPA ifjúsági
nemzetközi versenyen az
Atomerőmű SE versenyzői
közül Pupp Réka (44 kg) a
dobogó tetejére állhatott fel.
Szőke Attila (55 kg), Hosszú
András (90 kg) és Szigetvári
Szilárd (+90 kg) ezüst-,
Hosnyánszki Dániel (55 kg),
Skállát Katalin (63 kg) és
Lőrincz Olivér (90 kg) bronz-
érmes lett. Akkerman Ger-
gely (55 kg) az ötödik helyen
zárta a viadalt.                 

-kj-

Cselgáncs-
sikerek
Bakiból és
Budapestről

Tavaszi Ifjúsági Teniszversenyt
rendezett a PSE Tenisz Szak-
osztálya. Az immár hagyomá-
nyos megmérettetésen idén is
nagy volt az érdeklődés, tíz ka-
tegóriában közel nyolcvanan
ragadtak teniszütőt. A verseny-
igazgató ezúttal is Kacsó Tibor
volt. A kétnapos esemény első
napján Benke Márk megnyerte
kategóriáját, az ifjú tehetség a
Haladó II. korosztályban dia-
dalmaskodott. 

– Két éve teniszezem, a ver-
seny döntőjében alaposan meg-
szenvedtem a győzelemért. A
salakversenyeket jobban kedve-
lem, mert jobban illik a játékstí-
lusomhoz. Szeretek csúszni a
labdákért és rövidíteni is köny-
nyebb ezen a borításon – érté-
kelt a versenyző. Az ifjúsági
tenisztornán  rövidített mérkő-
zéseket játszottak a gyermekek,
az első négy helyezett éremdíja-
zásban részesült. A következő
megmérettetés a megyei kor-
osztályos ifjúsági verseny lesz,
a tervek szerint még tavasszal.    

-efgé-

Tenisztorna
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Több mint nyolcszázan vettek
részt a PSE Szabadidő Szakosz-
tálya szervezte Fuss, ússz, ke-
rékpározz a gyermekedért prog-
ramsorozat legutóbbi rendezvé-
nyén, a kerékpáros próbán.
– Ez a záróprogram, az útvona-
lon nem változtattunk, a részt-
vevők a régi sztk-tól a cseresz-
nyési erdei iskoláig tekernek –
mondta el Horváthné Szeip Ildi-
kó, a PSE Szabadidő Szakosztá-
lyának vezetője. Május első
szombatján kicsik és nagyok
egyaránt bringára pattantak,
hogy teljesítsék a távot, így se-

gítve értékes pontokhoz óvodá-
jukat, iskolájukat, köztük Ker-
tész Barnával. – Gyakran kerék-
pározom, hétvégente a baráta-
immal. Fényvisszaverő mellény
is van rajtam, hogy sötétben
könnyebben észrevegyenek. A
program nagyon tetszik, a futá-
son voltam, az úszás azonban
betegség miatt kimaradt, de
majd jövőre bepótolom – fogal-
mazott a Deák iskola diákja. 

A tapasztalatok szerint csak
minden harmadik kerékpár felel
meg a KRESZ előírásainak, ál-
lítják a rendőrség illetékesei. A

kötelező tartozékok, így az első
és hátsó lámpa, a fék, a csengő
és minimum egy prizma mind a
kétkerekű kelléke, de sokan
nem foglalkoznak ezzel. Ezért
csatlakozott a Paksi Rendőrka-
pitányság is a sporteseményhez,
célja a figyelemfelhívás volt. 
– A Szuperbringa programot a
rendőrkapitányságok és a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság közö-
sen hirdették meg. Lényege,
hogy ellenőrizzük a járműveket.
Ha minden tartozék megtalálha-
tó a kerékpáron, tulajdonosa
matricát kap, melyet felragaszt-

hat bringájára, ezzel bizonyít-
hatja, szabályosan közlekedik –
tette hozzá Komlósiné Kiss
Anett rendőr százados, a Paksi
Rendőrkapitányág baleset-meg-
előzési előadója. A rendezvény
ezúttal is balesetmentesen zaj-
lott. A végső eredményhirdetést
a városi gyermeknapon, május
utolsó vasárnapján rendezi a
PSE Szabadidősport Szakosztá-
lya, melyen a részt vevő óvodák
és általános iskolák átvehetik az
értékes sportszervásárlási utal-
ványokat.

röné

Sportosan és szabályosan

Tősgyökeres paksi, a focit szerette, mégis a
kosárlabdával kötötte össze a sors. Harminc
éven keresztül intézte az ASE kosárlabdacsa-
patának ügyes-bajos dolgait Schmidt Ferenc,
akit mindenki Smiciként ismer.

– Hogy kerültél a kosárcsapathoz?
– Az unokatestvéremen, Schmidt Bélán

keresztül. Ő hívott el 1979-ben, akkor in-
dult a városi bajnokság és megalakult az
ASE. Az elején Nagy Jancsival, a
játékosedzővel intéztük a dolgokat, és be-
segített Szentesi Lala bácsi is. A területi
bajnokságban szerepeltünk, Vaskút,
Bátaszék, Dombóvár, Szekszárd voltak az
ellenfeleink.

– Milyen feladataid voltak?
– Akkor még nem volt annyi dolga egy

intézőnek, mint most. Jegyzőkönyvet ve-
zettem, szállást, ételt rendeltem, kifizet-
tem a bírói díjakat. A buszt a PAV-tól kér-
tük. A III. számú általános iskola torna-
csarnokában voltak a meccsek, de volt két
szabadtéri betonos pálya is, amin a városi
bajnokság mérkőzéseit játszották.

– A csapat egyre feljebb jutott. Miként
emlékszel rá?

– Az NB II-ben a nyugati és a középcso-
portban is szerepeltünk. Elég kiegyensú-
lyozott volt a mezőny, sok NB I-et megjárt
játékos ott vezetett le. A ’86-87-es szezon-
ban a nyugati csoport bajnokaként kerül-
tünk a hatcsapatos rájátszásba, ahol máso-
dikak lettünk, és feljutottunk az NB I B-
be. Morgen Frici vezérletével pár év alatt
meglett az NB I A csoport is. Mokos pél-
dául úgy került Paksra, hogy Oroszlány-
ban találkoztunk egy Kelet-Nyugat mecs-
csen, nem volt csapata, rögtön leigazoltuk.

Már NB I-esek voltunk, amikor részt vet-
tünk a szabadtéri Fűzfő Kupán. Este a já-
tékosok felkapcsolták a reflektorokat, hoz-
tak egy láda sört, és addig dobálták a há-
rompontosokat, amíg a sör tartott. Oda
szerettünk járni, ott közel volt a Balaton.

– Kikkel dolgoztál együtt ebben a har-
minc évben?

– Ha jól számolom, tizenhárom edzővel,
velük egytől egyig jó volt a kapcsolatom.
A kezdetekkor Nagy Jancsival, majd
Hesser Zolival, Maár Gabival, Plézer Gá-
borral és Somodi Bandival dolgoztam
együtt mint intéző. Hozzáteszem, az erő-
műben dolgoztam főállásban, az intézősé-
get a munka mellett végeztem.

– Merre jártál a csapattal?
– Európában sokfelé, aztán az USA-

ban és a régi Jugoszláviában. Emlék-

szem, Borovóból akartunk játékosokat
hozni, de sok volt a húszezer német már-
ka, Szabó Jóska azt mondta, annyi pén-
zünk nincs.

– Emlékek. Felidéznél párat?
– Kupameccsen itt volt Pakson a Ko-

lozsvárral a 231 cm-es Georghe Muresan,
aki később az NBA-ban a Washington
Wizards játékosa lett. Ebédnél a túrós
tésztához is kenyeret evett. 

Még az NB II-ben volt egy olyan mecs-
csünk, ahol az ellenfél egyik játékosa a
névnapját ünnepelte. Nos, Józsi olyan
szinten bevette a célzóvizet, hogy egysze-
rűen nem tudott hibázni! 

Már NB I-esek voltunk, amikor Visockas
révén Litvániában edzőtáboroztunk, és
felkerestük a Sabonis klubot (Arvydas
Sabonis Litvánia élő kosárlegendája – a
szerk.), ahol az ajtókeretek 240 cm maga-
sak voltak. 

Az USA-ban túrázott az ASE 1992-ben.
Kilenc mérkőzést játszottunk, amiből
egyet nyertünk, a tolmácsunk Ch. Gáll
András újságíró volt. Talán a legérdeke-
sebb az volt, amikor Prágában az Európa-
bajnokságon sorba álltunk Schmidt Bélá-
val sörért a büfénél. Ahogy beszélgetünk,
egyszer valaki odaszól, hogy vegyünk ne-
ki is egy korsóval. Kérdezgetem Bélát,
hogy ki volt az, ismeri-e? Mondta, hogy
igen, Miki Berkovitz, a magyar származá-
sú izraeli Eb-ezüstérmes kosárlabdázó
kérte a sört.

– Nincs hiányérzeted hétvégenként?
– Nincs. Az eseményeket követem, de

már fáraszt az utazás, pihenni akarok. Elég
volt. Kovács József

Harminc éve intéző
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Május 22. (vasárnap) 19 óra
CSÚCSHATÁS

feliratos amerikai thriller

Május 25. (szerda) 17 óra
MACI LACI

amerikai animációs film

Május 27. (péntek) 19 óra
FORRÁSKÓD

feliratos amerikai 
thriller

Május 29. (vasárnap) 17 óra
HOPP

amerikai animációs film

Június 1. (szerda) 19 óra
MESTERGYILKOS
feliratos amerikai 

akciófilm

Moziműsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

A PAKSI KÉPTÁR napközi jelle-
gű képzőművészeti táborral vár-
ja a 6–14 éves korúakat. A tá-
borban egy képzeletbeli űrutazá-
son vehetnek részt a gyerekek:
bolygókat és űrhajókat készíthet-
nek, űrnaplót vezetnek, plakáto-
kat és bélyegeket terveznek, űr-
ruhát alkotnak. Szintén napközi
jellegű a képtár mozgókép- és
médiaismereti alkotótábora. A
gyerekek itt megismerkedhetnek
a mozi történetével, a fényképe-
zés és a filmkészítés rejtelmei-
vel. Elkészítik saját animációs
filmjüket, amit a tábor zárónap-
ján bemutatnak. Az alkotásokat a
TelePaks is vetíti. További infor-
máció és jelentkezés a Paksi
Képtárban Göttinger Eszternél.

A KÉPZŐMŰVÉSZETI alkotótelep
12 éves kortól várja a művelődé-
si házban napközi jellegű táborá-
ba a fiatalokat. A foglalkozások
alkalmával  kreativitást fejlesztő

feladatokat, modell utáni tanul-
mányokat végeznek, különféle
képzőművészeti technikákat sa-
játítanak el a résztvevők. A ki-
sebbeket (6-14 éves korig) Le-
hetsz te is varázslótanonc cím-
mel délelőtti foglalkozás várja a
VMK-ban. A programban titkos-
írás, vízen festés, pecsétkészítés,
varázslópálca-készítés is szere-
pel. További információ és je-
lentkezés a művelődési házban
vagy a 70/597-6582-es telefon-
számon.

A VÁROSI MÚZEUM is napközis
táborokkal várja a 7–12 éves
gyerekeket. A tematikus hetek
közül az első az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc ese-
ményeit eleveníti fel; a második
a török kor legfőbb jellemzőit
vizsgálja; a harmadik pedig a ró-
mai kort helyezi a középpontba.
A programban mindhárom héten
kirándulás is szerepel. Bővebb

információ Konkoly Lillától kér-
hető a 20/883-0374-es telefon-
számon.

Nyári táborok

MUNKAVÁLLALÁSRA
is alkalmas, háromnyelvű

OKLEVELET adó
MASSZŐRTANFOLYAM

indul 
Szekszárdon június 4-én,

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

45.000 Ft 

Érdeklődni:06-30/30-21-487

Nyilv.szám: 0111-2011

KIADÓ 
INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklődni: 

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

Szabadegyetem 
a Paksi Képtárban

Útirajzok és útiképek 
a XIX. században
Sinkó István festőművész előadása

Ligeti Antal, Kelety Gusztáv és kortásainak tájképvázlatairól 
A kiállítás 2011. június 14-ig tekinthető meg.

2011. május 31. (kedd) 15:00–17:00
Paksi Képtár (Tolnai út 2.)

A programon való részvétel ingyenes!
Göttinger Eszter, múzeumpedagógus

gottinger@paksikeptar.hu, 06-20/88-30-284
www.paksikeptar.hu

A programok a TÁMOP 3.2.8/10/B „Múzeu-
mok Mindenkinek” Program – Múzeumok 
oktatási-képzési szerepének erősítése című 
projekt keretein belül valósulnak meg.

Egyénre szabott 

angol, 
spanyol, 
francia 

nyelvórák
az Óvárosban

Üzleti és műszaki 
szaknyelv is

20/25 13 339
30/911 58 45  

Mára a számítógépek a cégek, közintéz-
mények szerves részeivé váltak, melyek
nagymértékben leegyszerűsítik és meg-
gyorsítják az irodai munkát és elenged-
hetetlen feltételei egy sikeres vállalko-
zásnak. Ezért fontos, hogy egy szervezet
informatikai támogatottsága mindig
megfelelő legyen! Kisebb intézmények,
kis- és középvállalatok (kkv-k) sajnos
ennek fontosságát egyáltalán nem, vagy
kevésbé tartják kiemeltnek, az esetek
többségében komoly beruházásnak,

magas költségnek gondolják egy jó
rendszer telepítését és fenntartását. Az
állítás helytelen, melyet méltán igazol
az impressive.hu Kft. informatikai szol-
gáltatásainak palettája!

Az impressive.hu Kft. fő tevékenysége
az informatikai rendszerek telepítése,
üzemeltetése, felügyelete, valamint az
ehhez szervesen kapcsolódó számos
szolgáltatás és tevékenység, mint pl. üz-
leti levelezőrendszerek, weblap-szer-
kesztés, webtárhely- és domain-szolgál-
tatások, valamint számítástechnikai be-
szerzések.

Egyedülálló szerver- és munkaállomás-
bérleti szolgáltatással pedig minimális
beruházás mellett, egyedi igényekhez
igazított, korszerű, maximális teljesítmé-
nyű informatikai rendszerrel rendelkez-
het bármely vállalkozás, intézmény.

Részletek: 
www.impressive.hu

(X)

Megoldás 
az informatikában:
impressive.hu

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

06-20-949-2467
E-mail: 

paksi-hirdeto@externet.hu

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

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

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992
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TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

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

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

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

kínálunk egyszeri lekötésű számlabetétekre összeghatártól
függetlenül, meglévő Ügyfeleinknek is.

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

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

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

szabályzatok tartalmazzák.

KIS- ÉS KÖZÉP-
VÁLLALKOZÁSOK

FIGYELEM !
MOST CSÖKKENTHETI VÁLLALKOZÁSÁNAK

SZÁMLAVEZETÉSI KÖLTSÉGEIT.

Válassza a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

„MIDI” vagy „MINI” számlacsomagját, s

akár havi 10 Ft
számlavezetési díj 

mellett is vezetheti vállalkozásának számláját. 

A részletekről érdeklődjön a Takarékszövetkezet

– Paks, Táncsics u. 4. és

– Paks, Rákóczi u. 5-7.  

szám alatti kirendeltségein.
Lens Optika, Paks, Dózsa György utca 20. Telefon: 75/511-246


