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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Vallja: segíteni olyan lelki feltöltődés, amit nem lehet szavakkal elmondani. A Gyermekeinkért díjas gyógypedagógiai tanár és logopédus végzettségű szakember
munkába lépésének első pillanatától az oktatás területén dolgozott, tíz évig igazgatóhelyettes, kilenc évig iskolaigazgató és két évig tagozatvezető volt. Jó napot, mi
újság? – kérdeztük Jantyik Margittól.
Portrénk a 19. oldalon

2012. JÚNIUS 15.

TRIANONRA EMLÉKEZTEK
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. Meglévő betétösszegekre: számlanyitás, illetve élő már meglévő bankszámla és erre kettő tartós megbízás vagy csoportos felhatalmazás adása (megléte). Az akció március 26-tól visszavonásig érvényes. EBKM mértéke megegyezik a kamat mértékével.

5. oldal
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A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka a július, a
virágpor legnagyobb tömegben
e hónap végén és augusztus
hónapban szóródik, ezért az
ingatlantulajdonosoknak, földhasználóknak június 30-ig végre kell hajtaniuk a gyom irtását,
azt követően pedig a parlagfű
virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan
meg kell akadályozniuk. A védekezés legegyszerűbb módja a
június végétől havonta legalább
két-három alkalommal végzett
kaszálás, esetleg a vegyszeres
gyomirtás. A művelési cél nélküli talajbolygatás nem célravezető, hiszen csak serkenti az
egész szezonban folyamatosan
csírázó parlagfű szaporodását.
A parlagfű veszélyes gyomnak
tekinthető, ezért kötelező az ellene való védekezés!
A parlagfű-mentesítést elmulasztókkal szemben közérdekű

Fotó: Paksi Hírnök archív

A parlagfű irtása kötelező feladat

hatósági védekezést rendelhetnek el. Nemcsak termőföldön –
amelybe a zártkertek is beletartoznak –, hanem belterületen,
ipari, kereskedelmi és egyéb
telephelyeken, utak, vasutak,
vízpartok mentén is. A kényszerkaszálás teljes költségét a
föld használója, tulajdonosa

köteles megtéríteni, amely a
helyi feltételektől függően több
tízezer forint is lehet hektáronként. A megtérítendő költség
nem azonos a növényvédelmi
bírsággal, amit 15 ezer és 15
millió forint közötti összegben,
az eljárás költségén felül szabnak ki. A költségek meg nem
fizetése esetén azok adók módjára behajthatóak.
A helyzet évről évre javul,
köszönhetően a felvilágosító
akcióknak és a lakosság, valamint az intézmények tudatos,
környezetüket védő, gyommentesítő akcióinak, egyre
kevesebb a parlagfű Pakson,
mondta el Cseh Tamás. A DC
Dunakom Kft. részlegvezetője
arról is tájékoztatott, hogy a
senkihez sem tartozó bel- és
külterületeken is megoldott a
parlagfű irtása, hiszen a májusban elindított újabb országos közfoglalkoztatási prog-

ram keretében meghirdetett,
már korábban is nagy sikerű
parlagfű-mentesítést célzó pályázaton idén is sikeresen szerepelt a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás, és harminc
fő foglalkoztatására nyert közel 9 millió forintot. Ebből a
keretből Pakson 12 közfoglalkoztatott feladata három
hónapon keresztül a parlagfű
kézi gyomlálással, kaszálással
és kapálással történő irtása.
A tapasztalatok azt mutatják,
hogy városunkban az első figyelmeztető szó elegendőnek
szokott bizonyulni, tavaly az
önkormányzat egyetlen esetben sem szabott ki bírságot.
Az ellenőrzések bejelentések
alapján történnek, idén még
nem érkezett jelzés parlagfűvel
szennyezett területről, tudtuk
meg Tóth Krisztinától, az önkormányzat környezetvédelmi
ügyintézőjétől.
-dal-

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel.: 75/315-983

TUD JOBBAT?

20/9450-992

TEIT
kalocsai látogatóközpont

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Magas keresettel

Euró-megtakarításaira

munkatársakat keresek
nem ügynöki munkára.
fix+jutalékért.

1 hónapra
évi 4,5%

30/302-9520

betéti kamatot (EBKM 4,5%) kínálunk egyszeri
lekötésű lakossági számlabetétekre összeghatártól függetlenül, meglévő ügyfeleinknek is!

Címünk:
Paks, Barátság utca 3.
Telefon: 75/510-216

Paks, Villany utca 4.
Telefon: 75/511-240

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!
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Folytatódik a partfalprogram
Pályázati úton keres forrást a
partfal-stabilizációs program
folytatásához az önkormányzat. A regionális fejlesztési
munkaszervezettől igényelt
támogatásból a Petőfi utca és
a Csárda utca egy-egy szakaszán épülhet újabb támfal.

Fotó: TelePaks

A Gárdonyi kilátót védő támfal
tavasszal befejeződött építése
után újabb partfalak megerősítéséről határozott a képviselőtestület: a beruházáshoz uniós
forrásra pályázott a város. A
tervek a Petőfi utca 11. szám
mögötti, közterületet óvó támfal építésére és a dunakömlődi
Csárda utcai védmű befejezésé-

re készültek el. A költségbecslés szerint 220 millió forintból
valósulhat meg a két beruházás,
ehhez a regionális fejlesztési
munkaszervezethez benyújtott
pályázat 200 millió forint állami támogatást biztosíthat. Pozitív döntés esetén a szükséges 10
millió forintos önrészt vállalja a
város, így határozott Paks vezető testülete legutóbbi rendkívüli
ülésén. Ha elfogy a 2012-re ütemezett központi keret, akkor is
regisztrálják a pályázatot és a
következő kiíráskor a paksi támogatási igény már benyújtottnak számít, tájékoztatott Hajdú
János polgármester.
Dallos Szilvia

Biztonságot ad a jelzőrendszer
Igényelhetők készülékek a
paksi jelzőrendszeres házi
gondozásban. Az évek során
folyamatosan bővített rendszerben jelenleg Pakson és
a kistérség 11 településén
összesen 140-en kérhetnek
segítséget otthonukból éjjelnappal.
Az önkormányzat 2000 óta
működteti a jelzőrendszeres
házi gondozást. A szolgáltatást 15 készülékkel indították,
a többszöri fejlesztés eredményeként ma már a kistérség
11 településén 140 működik.
Jelzőkészüléket 65 év felettiek,
elsősorban egyedül élők igé-

zottak, 15-20 percen belül mindenhova kiérnek a kollégáim
– mondta el Gogolák Róbertné.
A Szociális Intézmények Igazgatóságának vezetője szerint
óriási biztonságot és segítséget
jelent ez a rendszer, hiszen 24
órás szociális ellátást vehetnek
igénybe az otthonukban élő

nyelhetnek, illetve fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek,
kétszemélyes háztartásban élők
pedig egészségi állapotuktól
függően orvosi igazolással. A
központ a paksi Idősek Otthona és Gondozóházában üzemel
24 órás ügyeletben, emellett
minden településen készenlétes gondozónők állnak rendelkezésre, akik telefonon kapott
riasztás után azonnal a gondozottak segítségére sietnek.
– Havonta 18-20 hívás érkezik
az ellátottaktól, ezek körülbelül
70 százaléka indokolt: rosszullét, elesés, lelki problémák miatt nyomják meg a nyakukban
lévő riasztógombot a gondo-

Paksi Hírnök

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. július 6.

Fotó: Paksi Hírnök archív

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

támogatásra szorulók. A jelzőkészülék havi térítési díja 1200
forint, ha valaki igényelné a
berendezést, az idősek otthonában érdeklődhet személyesen
vagy a 75/311-010-es telefonszámon. Jelenleg három szabad
jelzőkészülék van.
-dallos-
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Néhány évtizede még illetlenségnek, a római korban pedig
főben járó bűnnek számított
nőnek borról beszélni, utóbbi
esetben a férjek minden joggal
a túlvilágra küldhették hitveseiket. A borszakértés világa ma
már természetesen nem kerülheti el a gyengébbik nemet sem,
erről tanúskodik az is, hogy a
sommelier-tanfolyamokon egyre több nő foglal helyet, árulta el
Káli Ildikó, az egyik első magyar
női sommelier, aki egyben a Magyar Sommelier Szövetség elnöke is. A neves boroktató és borszakíró a borkóstolási szabályok
és a kulturált borfogyasztás fortélyaiba vezette be hallgatóságát
a paksi sillerfesztivál keretében
megrendezett sillerkonferencián.
A problémákat magunk mögött
hagyva, mentálisan ráhangolódva érdemes bort kóstolni, derült
ki a borpohárnok szavaiból, aki
szerint a siller különleges helyet
foglal el a nemes nedűk között
abból a szempontból, hogy bármilyen ételt jól elkísér, szemben
a vörösborral, ami nincs min-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Kárpát-medencei versennyé avanzsált
az országos sillerfesztivál

dig barátságban a paprikával.
Szakmai konferenciát második,
fesztivált ötödik alkalommal
szenteltek a sillerbornak Pakson.
Tavaly a konferencia célja, azaz
a siller fogalmának meghatározása teljesült, idén a szőlészeti
szakma egy-egy érdekes témájába is betekintést nyerhettek az
érdeklődők. A szakmai nap alkalmat adott arra is, hogy neves
magyar borászok bemutathatták
a sillerbor készítésének sajátos
eljárásait.
Az elmúlt évek hagyományait
követve a fesztivál első napján

rendezték a sillerborok versenyét
is, amelyre idén rekordmennyiségű, azaz 184 minta érkezett. Az
országos sillerfesztivál törzsét
adó borverseny Kárpát-medencei
vetélkedővé avanzsált, ugyanis amellett, hogy hazánk majd’
összes borvidéke képviseltette
magát a megméretésen, érkeztek
nevezések Németországból, Szerbiából, Szlovákiából és Romániából is, mondta el Kovács Mihály,
a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének elnökségi
tagja. A sillereket bíráló ítészek
között szintén helyet foglaltak

neves külföldi szakemberek,
akiknek cseppet sem volt könnyű
dolguk: az 51 településről érkező
184 minta több órás munkát adott
a borbíráknak. Idén a versenyre
148-an neveztek többek között
Temerinből, Egerből, Villányból,
Balatonboglárról, Balatonlelléről,
de a környékbeli, egyebek mellett
dunakömlődi, györkönyi termelők is megmutatták, mit tudnak.
A sillerek versenyén 20 arany-,
67 ezüst- és 56 bronzminősítés
született.
Az érmes borokat közönségkóstoló alkalmával bárki megízlelhette másnap a sillerfesztiválon
a Sárgödör téren, tette hozzá
Polgár Zoltán, az egyesület alelnöke. A város szívében található
pincefaluban sillerborokhoz illő
ételek főzőversenyére is lehetett
nevezni, a borkedvelőket pedig
nyitott pincék várták. A présházak övezte téren egész nap
folklórprogram várta az érdeklődőket Madocsa főszereplésével, majd este a Pál Utcai Fiúk
koncertje zárta az eseményt.
Matus Dóra

A miniszterelnök az erőműbővítést
előkészítő bizottság élén
Kormánybizottság alakul a miniszterelnök
vezetésével a paksi atomerőművel kapcsolatos stratégiai döntések előkészítésére – adta
hírül az MTI. A kormányszóvivői iroda tájékoztatása szerint az Orbán Viktor vezette
bizottság további két tagja Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter és Matolcsy
György nemzetgazdasági miniszter lesz.
A kabinet azt a célt tűzte ki, hogy előkészíti a paksi telephely két új blokkal történő
bővítését, hogy azok 2020 és 2030 között
üzembe lépve hozzájárulhassanak a nemzetgazdaság fenntartható fejlődéséhez.
Ennek megvalósításával a magyarországi nukleáris kapacitás további évtizedekre fenntarthatóvá válik, miután a jelenleg
működő blokkokat 2037-ig leállítják – áll
a kormányszóvivői iroda közleményében.

A dokumentum arra is kitér, hogy a paksi atomerőmű telephelyén létesítendő új
atomerőművi blokk (blokkok) megvalósítása a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt
fontosságú és az energiaellátás biztonsága
szempontjából alapvetően szükséges beruházásnak tekinti a kabinet.
A tájékoztatás szerint a hazai ellátásbiztonság, árstabilitás garantálása teszi szükségessé atomerőművi blokkok létesítését. A
részletes rendszervizsgálatok alapján 20202030 között a hazai rendszerbe 2-3000 megawatt atomerőművi kapacitás beépíthető
és kihasználható. A számítások alapján
csak ezzel biztosítható a fogyasztói árak
minimalizálása, a világpiaci tüzelőanyagáraktól csekély mértékben függő fogyasztói
árstabilitás, de az atomerőművi blokkok lé-

tesítését indokolja a szén-dioxid-kibocsátás
klímavédelmi követelmények által elvárt
csökkentése is.
A paksi atomerőmű bővítésének előkészítésével kapcsolatos események felgyorsultak
az utóbbi hetekben. A Magyar Villamos
Művek minap jelentette be egy új leányvállalat alapításának tervét. Az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. júniusban alakul
meg, és folytatni fogja az új atomerőművi
blokkokhoz kapcsolódó elemző, tervező,
döntés-előkészítő és engedélyeztetési munkát. Feladata lesz, hogy a beruházás minden
lényeges aspektusát megvizsgálja annak érdekében, hogy a részletes tanulmányok, értékelések alapján felelős döntés születhessen az új paksi blokk(ok) építése kapcsán.
Vida Tünde
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Trianonra emlékeztek

Az Országgyűlés a 2010-ben
elfogadott törvénnyel kinyilvánította, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett
magyarság minden tagja és
közössége része az egységes
magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a
magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. A Pakson tartott megemlékezésen Bordács
József önkormányzati képviselő ünnepi beszédében emlékeztetett, hogy az 1920. június
4-én aláírt békediktátummal
az ország 282 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre csökkent.
A 20 millió lakosból 7,6 millió maradt, az elcsatolt területeken több mint hárommillió
magyar került nemzeti kisebbségi sorsba. A békeszerződés
egyetlen érdeme volt, hogy

helyreállította a magyar királyság önállóságát, a csonka
országot azonban kiszolgáltatta ellenfeleinek. Megtiltotta az
általános hadkötelezettséget,
és 35 ezer fős zsoldoshadsereget engedélyezett, könnyű
fegyverzettel. Nem lehetett az
országnak hadiflottája, katonai légiereje, nem gyárthatott
fegyvereket. Az előírásokat
az ország szuverenitását sértő, katonai ellenőrző bizottság
érvényesítette. Bordács József
hozzátette: a békerendszer
szétrombolta a Kárpát-medencei gazdasági együttműködést, ezzel akadályozta a
térség fejlődését. Az itt élő népek közötti addigi együttélést
a gyűlölködés váltotta fel. A
magyarság számára elfogadhatatlan és megemészthetetlen
volt e példa nélküli büntetés.
Trianon egy olyan sebet ejt

VÁRJÁTÉKKAL EMLÉKEZETT MEG a nemzeti
összetartozás napjáról a Napsugár Óvoda. A
lussoniumi romkertben megrendezett programon az összetartozást jelképezve valamennyi
tagóvoda képviseltette magát, így a Vörösmarty, az Eötvös és a Munkácsy utcai nagycsoportosok mellett a pusztahencsei, a németkéri
és a dunakömlődi tagintézményekből is érkeztek gyerekek a közös játszós délelőttre.
A lovagi tornán különböző próbák vártak az
ovisokra, melyek végén – miután legyőzték
a lufisárkányt – kiszabadították a királylányokat. Minden lovag és hölgy a nap emlékét
megőrző jutalmat kapott. A programot hagyományteremtő szándékkal szervezte meg az
intézmény, a feladatok összeállítása minden
évben más tagintézményre vár.
-dal-

népünkön, amely indulatot,
fájdalmat, dacot, reménytelenséget vált ki minden önmagát
magyarnak valló emberben.
A Jézus Szíve templom előtti téren tartott ünnepi megemlékezésen közreműködött
Gazdag-Fejes Margit és a
paksi egyházi kórus Király
István vezetésével, majd az
ünneplőket a templomba hívták, ahol az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete
szervezésében folytatódott az
emléknap Egy élet Magyarországért címmel. Koncertet
adott Vesztergám Miklós tárogatóművész, közreműködött
a Credo verséneklő együttes
Kárpátaljáról, bevezetőt mondott dr. Tóth Csaba Attila.
Az est zárásaként dr. Hanol
János tartott előadást Magyar
kálvária – magyar feltámadás
címmel Horthy Miklós kormányzóról és a Trianon utáni
Magyarországról a két világháború közötti időszakban. A
nemzeti emléknap alkalmából dokumentumfotó-kiállítás
nyílott a Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtárgalériáján Kóka Rozália szerkesztésében és rendezésében Emelt
fővel címmel. A tárlat a hetven
éve Magyarországra hazatért
bukovinai székelyek történetét
mutatja be.
Kohl Gyöngyi
Fotó: TelePaks

Az első világháborút lezáró Párizs környéki
békeszerződések rendszerének részeként írták
alá a békediktátumot a vesztes Magyarország
és a győztes antant szövetség hatalmainak képviselői, a Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianonkastélyban 1920-ban. Az eseményre emlékezve
2010 tavaszán az országgyűlés a nemzeti öszszetartozás napjává nyilvánította június 4-ét. A
nemzeti emléknap alkalmából megemlékezést
tartottak Pakson.

Roma juniális

A rendezvény egyik fő célja az,
hogy a többségi társadalom megismerje a roma kultúrát, hagyományokat, a gasztronómiát, foglalta össze Berki Attila, a Paksi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a második alkalommal szervezett juniális szándékát. Az ürgemezei futballpálya
környékén ínycsiklandó illatok
terjengtek, a bográcsokhoz közeledve roma asszonyok és segítőik tüsténkedtek. Babgulyás és
pörkölt készült az edényekben.
– Lecsós ételeket készítünk, sok
vöröshagymával, törtpaprikával, hússal, ezt szeretik a romák.
Sokan fogunk ma ebből jóllakni – árulta el a főszakács Berki
Elemérné. Az ebéd tálalásáig
voltak, akik a sátrak hűvösében
társalogtak, a kisebbek kézműves foglalkozáson alkothattak,
de az ugrálóvárban is nagy volt
a forgalom. A fiúk, férfiak a bőrt
rúgták, a romák ugyanis nem
csak szeretnek, tudnak is futballozni, a városi amatőr labdarúgó
bajnokságon és a környékbeli
tornákon számos alkalommal bizonyítottak már. Délután a kulturális programok következtek, a
színpadon a paksiak mellett felléptek az ozorai, a nagydorogi,
a pálfai, a zombai és a bátai hagyományőrző csoportok is.
– A cigányok többsége nehezen
integrálódik, de egyre többen ismerik fel, hogy közösen minden
könnyebb. A mostani esemény
nagyon jól sikerült, így mindenképp van jövője a juniálisnak –
adott összefoglalót Berki Attila.
Faller Gábor
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Atomerőmű

Harminc évre visszatekintő
múltja van a paksi atomerőműnek, s a kormány bejelentései
nyomán már szinte biztosan
az
üzemidő-hosszabbításon
túlnyúló jövője, fogalmazott
Hamvas István a Villamosnap
vendégseregét köszöntve. Az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
vezérigazgatója azt mondta, a
paksi atomerőmű összes dolgozója büszke lehet, hiszen az ország szempontjából stratégiai
jelentőségű létesítmény munkatársa, az atomerőmű ugyanis meghatározó az országban,
mert a hazai termelés negyven
százalékát adja, gazdaságosan,
biztonságosan
megtermelve
azt. De fontos a régióban is
többek között munkáltatóként.
– Jelentőségét mutatja – fogalmazott Hamvas István –, hogy
a város minden harmadik lakója a Villamosnapon ünnepelt

Fotó: Molnár Gyula

Az erőmű jövőjéről a Villamosnapon

együtt. A gigarendezvényen
több mint hétezer-ötszázan
vettek részt, kiszolgálásukról
közel ötszázan gondoskodtak.
Az ASE pályán és környékén
sport-, gyermek- és művészeti
szigetet építettek. Megsütöttek
1600 kg csirkecombot, 900 kg
sertésflekkent, csapra vertek
100 hektoliter sört, ugyaneny-

nyi üdítő és ásványvíz fogyott.
A programon az MVM PA
Zrt. mellett az Atomix Kft., az
MVM Informatika és MVM
Kontó dolgozói vettek részt
családjuk körében, ami fontos, hiszen a Villamosnap jelzi
az összetartozást, alkalom az
együttlétre, húzta alá Hamvas
István.

Az eseményre meghívást kapott
Kovács Pál, aki néhány éve még
mint az erőmű dolgozója vett
részt a Villamosnapon. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
államtitkára újságírók körében
arról beszélt, hogy az ágazatban
dolgozók áldozatos munkát végeznek, helyt kell állniuk a nap
24 órájában, az év minden napján. Kovács Pál megerősítette
Orbán Viktor korábbi kijelentését, miszerint az atomenergia
részarányát a hazai termelésben
hatvan százalékra kell emelni.
Hozzátette, a kormány e témát
érintő döntését rövidesen közzéteszik a Magyar Közlönyben.
Emlékeztetett arra is, hogy a
miniszterelnök vezetésével kormánybizottság alakult a paksi
bővítéssel kapcsolatos döntések
előkészítésére. A kormánybizottság a munkát megkezdte,
mondta Kovács Pál.
-vt-

Szakmai előadásokat, gyermekprogramokat rendeztek az idei
TETT-re Kész Napon, amelynek Bátaszék volt a házigazdája
június elsején. A programot a
Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás és a vele majd’
másfél évtizede partnerségben
dolgozó Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. tizenkettedik
alkalommal rendezte meg azzal
a céllal, hogy a Bátaapátiban
működő radioaktívhulladék-tároló kapcsán a lakosságot tájékoztassa. Dr. Kereki Ferenc, az
RHK Kft. ügyvezető igazgatója
arról számolt be, hogy két kamra építését befejezték, zajlanak
a műszaki átadás-átvételek, a
technológiai rendszerek üzemi
próbája, és elkezdődött a hatósági engedélyeztetés folyamata
is, az első hulladékot tartalmazó hordók év végéig végleges
helyükre kerülhetnek. Darabos
Józsefné, a TETT elnöke eredményesnek ítélte az elmúlt 15

Fotó: Paksi Hírnök archív

TETT-re Készen Bátaszéken

évben végzett munkát, amelynek lényege az információtovábbítás, az ellenőrzés és a
lakosság tájékoztatása. Mint
mondta, a tároló elfogadottsága
magas, a települések számára előnyt jelent a létesítmény.
Az atomtörvényben foglaltak
szellemében a szervezet idén
négyszázmillió forintos támogatásban részesül, amelyből 25
milliót közös tájékoztatási fel-

adataikra fordítanak, a többin
a társult települések osztoznak.
A TETT a Bátaszéken tartott
rendezvényen Gránit-díjat adományozott az RHK Kft. korábbi igazgatójának, dr. Hegyháti
Józsefnek és az atomerőmű korábbi vezérigazgatójának, Süli
Jánosnak.
Hazánk másik, már működő
radioaktívhulladék-tárolója,
a püspökszilágyi Radioaktív

Hulladék-feldolgozó és Tároló,
amely megnyitásának harmincötödik évfordulóját ünnepelték
nemrég Kisnémediben. Az itt
tartott konferencián összegezték
az eddig történteket, vázolták a
jövőbeni terveket. Megnyitása
óta balesetmentesen működik
a létesítmény, amelyet 1998tól a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Nonprofit Kft. üzemeltet. Azóta fejlesztések sorát hajtották végre, most pedig
egy újabb nagyszabású biztonság- és kapacitásnövelő program kezdődik el, amely során
a tárolómedencéket felnyitják,
az ott lévő hulladékból a más
kezelést igénylő sugárforrásokat kiveszik, a maradékot pedig
tömörítve hordókba teszik. Így
a nyitás óta szigorúbb biztonsági előírásoknak is eleget tesznek
és 20, esetleg 25-30 százaléknyi
szabad kapacitásra tesznek szert
a tárolóban, ami gyakorlatilag
megtelt.
-vida-
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Könyvünnep
a tékában

Szakmai
elismerés szakújságíróknak
Elismerésben részesítette a Magyar Tudományos Üzemi és
Szaklapok Újságíróinak Egyesülete az Atomerőmű újság két
munkatársát, Gyulai Jánost és
Wollner Pált. Komornik Ferenc
elnök beszámolt róla, hogy tíz
éve alapították a nukleáris újságírói akadémiát, amelynek
keretében a kollégák közelről is
megismerkedhetnek a magyar
nukleáris létesítmények tevékenységével, hogy a látottakról
objektíven és tárgyilagosan számolhassanak be olvasóiknak.
Mind a tanulmányi munkát,
mind a publikációs tevékenységet értékelték, amikor úgy
döntöttek, hogy a most alapított
Nukleáris újságírói akadémia
díjjal Gyulai János és Wollner
Pál munkáját ismerik el.
– Az egyesületnek négy-ötszáz tagja van, a miénk a legaktívabb szakosztály – mondta
Komornik Ferenc. Az elnök
szerint az eredményesség annak
köszönhető, hogy az OAH és
az atomerőmű a legmesszebbmenőkig támogatja ezt a munkát. – A legaktívabb kollégák
az atomerőműben dolgoznak
és az újságírással társadalmi
munkában foglalkoznak. Ezért
gondoltuk, hogy ezt a szabadidejükből áldozott időt, amit
ennek a szakmának a megismerésére, népszerűsítésére fordítanak, valamiféleképpen el kell
ismerni – indokolta az elnök.
Elárulta, hogy feltett szándékuk
az akadémia folytatása új, fiatal
kollégákkal kiegészülve. -vt-

Pontosítunk
Előző lapszámunkban helytelenül közöltük a szezonnyitó
halászléfőző verseny nyerteseinek nevét. Csabai István és
Lisztmájer István után a harmadik helyezést valójában Kovács
Sándor érte el. Az érintettől és
az olvasóktól elnézést kérünk.

Gumicukorral nyert
Hasonló töltelékszerepet nyújtnak életünkben a televíziós
sorozatok, mint az evés után
elfogyasztott gumicukrok, utalt
sajátos hasonlattal a Paksi Képtár fotó- és videopályázatán
legjobb
eredményt
elért
Friends című alkotás mondanivalójára a zsűriző Sinkó István
képzőművész. Az ismert tévésorozatot bemutató rövidfilm
frappáns, humoros, ironikus
megközelítéssel tolmácsolja
a közkedvelt epizódszereplők
mindennapjait. A gumicukrok
által megformált szereplőket
egy teljesen spontán ötlet révén
választotta Sárközi Fruzsina,
aki, bár sikerrel szerepelt az
intézmény alkotói pályázatán,
elárulta, nem a művészetek
iránt érdeklődik. A Vak Botytyán Gimnázium érettségizője
reaktorfizikusként szeretne to-

vábbtanulni. Győztes pályaművét mintegy két nap alatt
készítette el, alkotását a Paksi
Hírnök Online blogon is bemutattuk. A képtár pályázatára
fotósorozattal vagy legfeljebb
háromperces rövidfilmmel lehetett nevezni, amely személyes élményen alapulva nem
megszokott formában mutatja
be környezetünket, illetve Paksot. A technikai megoldások
mellett a zsűri elsősorban az
ötlet eredetiségét, valamint az
üzenet megfogalmazását értékelte. Sárközi Fruzsina mellett
második díjat nyert Szép Zsóka
Ahogy én látom Paksot című
fotósorozata, a harmadik helyezést pedig megosztva kapta
fotóiért Orsós Bence és Vörös
Péter Egy új gördeszka című
filmjéért.
Matus Dóra

Itt a Víkend híradó
A nyári szünetben sem maradnak le a TelePaks híreiről a nézők: nyolc héten keresztül a város és a kistérség hírei a péntek
esténként jelentkező Víkend
híradókban lesznek láthatók,
először június 29-én. A hét
közben ismételt hírösszefoglalót 19 és 20 órakor tekinthetik
meg a TelePaks nézői, közben
pedig az év során készített tematikus magazinműsorok szerepelnek az adásrendben, utóbbiakról a www.paksihirnok.

hu oldalon tájékozódhatnak
majd. Karbantartási munkák
is kezdődnek a Dózsa György
úti stúdióban: az adáslebonyolító és az archiváló rendszer
modernizációja, amellett, hogy
elkerülhetetlenné vált, a Paksi
Digitális Archívum alapjául
is szolgál majd, tájékoztatott
Kovács Tibor főszerkesztő.
Az első napi híradóval szeptember 3-án jelentkezik ismét a
Telepaks Kistérségi Televízió.
-dallos-

A Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékeinek harmonika- és
citeramuzsikája állította meg
a könyvünnepen a Pákolitz István Városi Könyvtár előtt sétálókat, akik az ünnepi könyvhét
újdonságai között válogathattak az intézmény előtt felállított
standon. A hagyományos programon a tanév alatti könyvtári
órákat látogató gyerekeket ezúttal is külön foglalkozásokkal
várták: kézműveskedhettek és
játszhattak az Ökocsiga Egyesület közreműködésével, akik
pedig elfáradtak, válogathattak
a gyermekkönyvtár állományából. Idén először könyvkiadó
is érkezett a paksi könyvünnepre. A GRIMM munkatársai
játékos foglalkozásokon ismertették nyelvi kiadványaikat és
kedvezményes könyvvásárt is
tartottak. A programok idején
használt könyvek és diafilmek között is válogathattak a
könyvtárba érkezők. A kedvezményes vásár a készlet erejéig
a következő hetekben is folytatódik. Július elsejétől a nyári takarítás idejére bezár a Pákolitz
István Városi Könyvtár. A felnőtt olvasókat augusztus 4-től
fogadják ismét, a Kincskereső
Gyermekkönyvtár pedig egy
hónappal később, szeptember
7-én már a Piac tér melletti új
helyén nyitja meg kapuját.
-dal-

ANGOL,
SPANYOL,
OLASZ
ÉS FRANCIA
NYELVÓRÁK
AZ ÓVÁROSBAN
30/911-5845
20/251-3339

Gyermekeinkért díjasok

HOSSZÚ IDŐN ÁT VÉGZETT, KIEMELKEDŐ
pedagógiai munkájuk elismeréseként, nyugállományba vonulásuk alkalmából kilencen
vehették át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet Hajdú János polgármestertől a pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepi esten.
Vaszkó Zsoltné a Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvodájából, Császár Józsefné
a Napsugár Óvoda Munkácsy utcai, Pach
Jánosné pedig a Vörösmarty utcai tagóvo-

dájából, Jantyik Margit a Bezerédj Általános
Iskola és Diákotthon Gyógypedagógiai Tagozatáról, Sarkadiné Kürtös Katalin a Deák
Ferenc Általános Iskolából, Ruppertné Kiss
Klára és Schämer Ferencné a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából, Varga Lászlóné pedig a Vak Bottyán Gimnáziumból köszön el.
Aranydiplomát ketten vehettek át annak emlékére, hogy ötven éve kapták kézbe tanítói
diplomájukat. Németh Terézia a Kecskeméti

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Acsádi Rozália nyelvi tagozatos gimnáziumi osztályba járt, ahol anélkül, hogy
összebeszéltek volna, a lányok közül többen a pedagógus pályát választották. Ezt
később az érettségi találkozón visszatekintve kiváló tanáraik hatásának tulajdonították. Soha nem felejti el a kötelező
tanítási gyakorlatot: alapos és hosszas készülődés után tartotta meg első tanóráját,
amelynek végére minden gyermek tökéletesen megtanulta az „m” betűt, és olyan
lelkesedéssel kísérték ki az ajtón, mintha
mindig hozzájuk tartozott volna. Valami
megmagyarázhatatlan varázslat volt ez,
a gyerekek varázslatos világa, ami akkor
ejtette végleg rabul, meséli. A Kaposvári
Tanítóképző Főiskolán 1978-ban vette át
tanítói diplomáját, ének-zene és népművelés szakkollégiumot végzett. A tapasztalatszerzés Bölcskén eltöltött éve után
mai iskolája, a paksi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola elődintézményében is
tanított. Ahogy a méltatásban elhangzott,
gyakorlott alkalmazója a nyelvi-irodalmi
kommunikációs programnak, a drámapedagógiának, az egész napos nevelés elméletének és gyakorlatának. Nevelőmunkáját
különlegessé teszi és egyben meghatározza, hogy az irodalmat nemcsak a befogadó,
hanem az alkotó nézőpontjából is ismeri.
A művész-tanító mindenkori osztályának
közösségét nagyszerű programokkal for-

málja. Mint mondja, ha valamilyen nehézséggel találja szembe magát, mindig édesanyjától örökölt akaratereje lendíti tovább.
Nem tud egyetlen szép élményt kiemelni
az elmúlt három évtizedben folyamatosan
gyarapodó élménykosárból. Megannyi feledhetetlen emléket őriz, legyen az egy kirándulás, a gyerekek játéka a frissen esett
hóban, tanítási siker, szülőkkel folytatott
beszélgetés vagy éppen köszönőlevél volt
tanítványától. Acsádi Rozália a tanterme
falára a következő idézetet tette ki tanítványainak: „A tudás a jövő záloga”. Ehhez
kapcsolódva fogalmazta meg szakmai hitvallását, miszerint a tanítás a jövő záloga.
A gyerekek tanítása, ami nagy felelősség,
hiszen a tudás átadása mellett személyiségüket is formálja, az eredmény pedig egy
életre szól.
– Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy
a pedagógus munkáját a csendes esőhöz
lehet legjobban hasonlítani, ami jó sokáig
tart, áztatja a földben megbúvó magokat,
amelyek magukba szívják a nedvességet,
majd később akár szárazság idején is képesek kihajtani, termőre fordulni, mert
az erőt adó, elraktározott nedvesség ott
rejlik bennük – mondja Vadász Csabáné
Éva. Bár sokan a jogász vagy orvosi pályát ajánlották neki, nem hagyta lebeszélni
magát arról, hogy pedagógus legyen, mert
érezte, ez az ő útja. Szekszárdon, a Tanítóképző Főiskolán szerezte diplomáját 1980ban. Pályakezdőként Dunaszentgyörgyön
dolgozott, 1986-tól a Herman Ottó, az
összevonás óta pedig a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában oktatja-neveli kisdiákjait. Ahogy a méltatásban is elhangzott,
jól ismeri és kiválóan alkalmazza a nyelviirodalmi kommunikációs programot, a kooperatív munkaformát, a drámapedagógiai
módszereket, az új oktatási eszközöket.
Komoly szerepe volt a szemléletváltást
hozó, alternatív pedagógiai koncepciók
megismertetésében, az iskola alapértékeinek megteremtésében. Felidézte, amikor
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Közös bennük, hogy a tanítást nem
munkának, hanem hivatásnak és
egyben örömforrásnak tekintik, és
most már az is, hogy a paksi képviselő-testület munkájukat Gyermekeinkért díjjal ismerte el, amelyet a városi
pedagógusnapi ünnepségen vettek át.
Acsádi Rozália és Vadász Csabáné a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
nevelőtestületének tagja.
néhány évvel ezelőtt kolléganői biztatására elkezdett ismerkedni a számítógép
használatával. Ma már elmondhatja, hogy
országos szakmai konferencián saját fejlesztésű interaktív tananyag bemutatásával öregbítette az iskola és Paks jó hírét,
és országszerte töltik le és használják fel
pedagógusok az „e-tanári karra” feltöltött
interaktív tananyagait és írnak köszönő
szavakat érte. Tanórán kívüli nevelőmunkájában is az igényesség, a magas szintű
pedagógiai tudás, ötletgazdagság érvényesül. Mint mondja, szóval nehéz elmondani,
milyen felemelő érzés, hogy részese lehet
a gyerekek első szárnypróbálgatásainak,
tanúja és segítője annak, ahogy megtanulnak írni, olvasni, számolni. Munkáját
a pályán eddig eltöltött 33 esztendő alatt
mindvégig annak a Nagy Lászlótól való
gondolatnak a jegyében végezte, amely
így szól: „Vezesd őket, utat ne tévessz, s
magadhoz mindig hű maradj, mert élen
állsz, és messze látszol, sose feledd: példa
vagy!”
Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Óvónőképző Intézetben végzett, 1975-ben
a város óvodáinak összevonásával őt nevezték ki az óvodaigazgatóság vezetőjének,
s az évek alatt igyekezett szakmailag és a
tárgyi feltételeket tekintve azonos szintre fejleszteni valamennyit. Diplomáját 1962-ben
vehette át, ahogy Pataki Henrik is, akinek
első munkahelye Nagyszékelyben volt, ahol
igazgatóként is dolgozott.
(Folytatás a 9. oldalon)
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Egyelőre
nem gyötörnek
Egyelőre nem kellett dönteni
az első szúnyogirtás időpontjáról, mivel a kellemetlen
rovarok még nem keserítik
meg életünket. Ha szükséges
lesz, a védekezés azonnal elkezdődik, a légi és földi irtásra mintegy tízmillió forintot
különített el a feladatot közszolgáltatási szerződésben
vállaló DC Dunakom Kft.
Bár egyelőre csak elvétve
találkozhatunk
szúnyogokkal, előbb-utóbb ismét megjelennek a kellemetlenkedő
rovarok, számuk a lárvák
kifejlődése
szempontjából
kedvezőtlen tavaszi fagyos
napok, és az elmaradt dunai
áradás miatt ilyen alacsony.
Ha azonban a mostani ár levonul a Dunán és tartósan
meleg napok követik egymást,
ismét számolnunk kell a vérszívókkal. Az elmúlt években
bevált rendszert követve földi és légi irtással zajlik majd
a védekezés. A szerződés hat
alkalomról szól, a földi és légi
permetezés mindig egy időben történik, az előbbit a paksi
szolgáltató, míg utóbbit egy
szegedi cég végzi el. Idén is
a hatóságilag engedélyezett,
környezetbarát K-Othrin nevű
szert alkalmazzák.
A szervezett irtás mellett a
házi praktikák, a füstölők,
bőrre felvihető szerek és az
elektromos riasztók alkalmazása növelheti a védettséget,

de érdemes figyelembe venni,
hogy bár kényelmesebbek, az
elektromos szúnyogriasztók és
a vegyszerekkel teli rovarirtók
allergiás reakciót okozhatnak.
Nagyanyáink
természetes
praktikái védik az egészséget
és nem kímélik a szúnyogokat.
Így például a tálba töltött és
az ágy közelébe helyezett almaecet a tapasztalatok szerint
gyorsan odavonzza és végleg
csapdába is ejti a betolakodókat. Hatékony rovarűző, ha
narancs-, citrom- vagy vaníliaillatú illóolajat párologtatunk a lakásban. Ezt ki nem
állhatják az apró vérrablók.
Ahogy a legyek esetében, úgy
a szúnyogok ellen is hatásos
fegyver emellett a szegfűszeg:
állítólag garantálja az éjszakai
nyugalmat egy, az ágy mellé
tett kinyitott szegfűszegolajat
tartalmazó üveg. Éjszakára
gesztenye- vagy diófalevélből
készített főzettel megtöltött
lapos tálkát is használhatunk,
de segíthet, ha a lakásban egy
melegebb helyen szegfűszeggel megtűzdelt és pálinkával
meglocsolt narancs- vagy citromszeleteket tartunk. A házi
vegyszeres permetezést, mivel átmeneti megoldást sem
nyújt, nem javasolják a szakemberek. A városi szúnyogirtások időpontjáról a helyi
médián keresztül értesülhet a
lakosság, illetve megtalálható
lesz a www.dunakomkft.hu
oldalon is.
Dallos Szilvia

(Folytatás a 8. oldalról)
Egy évet tanított Gerjenben, majd 1997-ig, nyugállományba vonulásáig a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola elődintézményében volt
pedagógus. Hagyományosan a városi ünnepségen adják át a Napsugár díjat is, amelyet a Napsugár Óvoda vezetőtestülete alapított, s
ketten vehetik át minden esztendőben. Napsugár díjban részesült a
nyugállományba vonuló Péri Péterné, aki 17 évig dolgozott dajkaként a Vörösmarty utcai tagóvodában, és megkapta a díjat a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel egyetemben Pölöskei Istvánné, a
pusztahencsei tagóvoda vezetője.
-gyöngy-

Megint remekeltek
a pindur pandúrok
Idén is remekeltek a paksi és
Paks környéki gyerekek az
országos Pindur Pandúr mini
KRESZ vetélkedőn. Negyedszer vettek részt a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú
Alapítvány és az Országos
Baleset-megelőzési Bizottság
által közösen meghirdetett,
óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló megmérettetésen,
amelyet hagyományosan az
ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központjában tartottak
meg. Komlósiné Kiss Anett
százados, a paksi kapitányság
baleset-megelőzési előadója
év elejétől sok energiát fordított a gyerekek felkészítésének.
Miként elmondta, az óvodások, iskolások és pedagógusok
is lelkesek voltak. Sikerült
szponzorokat is találniuk, így
a hatvannégy gyerek nem csak
ingyen utazott, de még egyensapkát és pólót is kapott. Nagyon népes volt az idei mezőny,
121 csapat indult. A paksi és
Paks környéki öt iskolás és három ovis csapat nagyon jól szerepelt most is. Tavaly egy első
és egy második helyezést értek
el, előbbit a Hétszínvirág óvoda, utóbbit a dunaszentgyörgyi
általános iskola. Idén – mint
Komlósiné Kiss Anettől megtudtuk – nem értékelték külön
a csapatokat, hanem a megyék

versengtek. A paksi, bölcskei
és dunaszentgyörgyi gyerekek
kitűnően szerepeltek, hiszen
Tolna megye nyerte a versenyt.
Mivel a dunaszentgyörgyiek
teljesen hibátlanul teljesítették
mind a gyakorlati, mind az elméleti feladatokat, különdíjat
– egy kerékpárt – kaptak. A
többiek is csak hajszállal maradtak le, a százados tanítványai közül több csapatnak volt
csupán egyetlen hibapontja.
A verseny célja a balesetmentes közlekedésre nevelés, és
az, hogy a biztonságos közlekedés beépüljön a gyerekek
életébe. A versenyben Szabolcs-Szatmár-Bereg második,
Fejér megye harmadik helyen
végzett, mondta el Komlósiné
Kiss Anett, aki egy másik paksi sikerről is beszámolt ezen a
téren. Molnár Tiffani (képünkön), a Deák Ferenc Általános
Iskola első osztályos diákja, az
ORFK és a Mercedes Benz autógyár által közösen meghirdetett, „Közlekedésbiztonság gyerekszemmel” mottójú országos
gyermekrajzpályázaton
díjat
kapott. A felhívásra több mint
tízezer rajz érkezett az országból. Tizenkét pályamű készítőjét, közülük öt kisiskolást díjaztak, egyikük Molnár Tiffani, aki
egy kerékpárt kapott jutalmul.
Vida Tünde

Paksi Hírnök
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Kezük nyomán szépül a város

Az 1997-ben alakult Paksi Kertbarátok Egyesülete a környezetvédelmet, a virágosítást és a
tagok otthonaiban a gondozott
kertek kialakítását határozta
meg feladatául. Mindjárt megalakulásuk évében növénybörzét tartottak, beültették virággal
az Erzsébet Nagy Szálloda előtti
parkot, majd decemberben megszervezték első adventi kiállításukat nyitva ezzel a lakosság
felé. 1998-tól több éven át önkormányzati pályázaton nyerve
végezték különböző területek
gondozását, érintett volt a Deák
ház előtti terület, a Szentháromság, illetve a Szent István tér és
a Virág utcai temető parkolója.
Rendszeresen együttműködtek
az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvánnyal, bemutatókat, virágvásárokat, kiállításokat rendeztek

Fotó: Paksi Hírnök archív

Tizenöt éves fennállását ünnepli a Paksi Kertbarátok
Egyesülete. A születésnap
alkalmából ünnepséget rendeztek, ahol Hajdú János
polgármester méltatta tenni
akarásukat, a város életében
betöltött szerepüket, és köszöntötték azokat, akik kezdettől tagjai a civilszervezetnek.

a városi rendezvényeken, s ha
kérték őket, színpad- és teremdekorációra is vállalkoztak. Az
eltelt másfél évtizedben intézmények, civilszervezetek, a város egésze számíthatott rájuk.
A kertészet szempontjából eseménytelenebb téli hónapokat
sem töltötték tétlenül a tagok,
1999-ben megszervezték az
első Téli esték sorozatot, és azóta sem mondtak le a kedvelt
találkozókról. 2000-ben dőlt el,
hogy Paks megméreti magát a
Virágos Magyarországért versenyben, ezt megnyerve jogot
szerzett a nemzetközi megméretésre. A nemzetközi zsűri 2002
nyarán látogatott el városunkba,
döntésük alapján Paks önkor-

mányzatának küldöttsége ezüst
diplomát vehetett át. A sikerhez
vezető munkában a kertbarátok
is rész vettek.
Pár éve az adventi kiállítást
felváltotta a Tök jó nap, amelyre ma már kiállítással, alkotói
pályázattal, virágvásárral, növénycsereberével,
kézműves
termékek bemutatójával, mézkóstolóval, zsíros kenyér–sült
tök partival várják a lakosságot
minden ősszel.
A több ezer munkaóra mellett
több ezer kilométert is maguk
mögött tudhatnak a kertbarátok. Bejárták az ország minden
nemzeti parkját, arborétumát,
tapasztalatokat gyűjtöttek más
városok kertbarát szervezeteinél,

a dunaföldváriakkal különösen
szoros barátságot kötöttek. Külföldi utazásokat szerveztek, nemzetközi virágkiállításokra járnak.
A Paksi Kertbarátok Egyesületének munkáját az önkormányzat a
2009-ben alapított Környezetünkért díjjal ismerte el 2010-ben.
A szervezet elnökét, Pupp Józsefnét 2011-ben a Paksi Iparos
és Vállalkozói Kör Lussonium
díjjal tüntette ki. A másfél évtizedes évforduló alkalmából
ünnepi délutánt rendeztek, ahol
Hajdú János polgármester méltatta munkájukat. Az ünnepi
délutánon köszöntötték Pupp
Józsefnét, aki kezdettől elnöke,
valamint Suszter Györgynét és
Mutc Ádámnét, akik az alapítás
óta megszakítás nélkül tevékeny
tagjai a civilszervezetnek. A születésnapot egy őket megörökítő
filmmel és a Vetővirág Népzenei Együttes előadásával tették
még emlékezetesebbé. Mint egy
színes kertben a sok virág, annyi
élmény él a kertbarátok emlékezetében az eltelt tizenöt évből.
Folytatásként nem szeretnének
mást, csak továbbra is tenni a
dolgukat a maguk és a város örömére.
Kohl Gyöngyi

Kulcskompetenciákat fejlesztettek
Lezárult a Többlett–M program, amelynek megvalósítására mintegy tizenhárommillió forint uniós támogatást
nyert a Paksi Közművelődési
Nonprofit Kft. A sorozat tizenkilenc hónapon át a Csengey Dénes Kulturális Központban zajlott.
A program kiemelt célja volt,
hogy a 12 és 25 év közötti korosztály iskolai előrehaladását,
pályaválasztási problémáinak
megoldását, családi életre való
felkészítését, életpálya-tervezését elősegítse. Ehhez olyan
programokat, szolgáltatásokat
állítottak össze, amelyek a hivatalos oktatási rendszerben

nem kapnak helyet, azonban
a mindennapi élethez hasznos
tudást adnak, tudtuk meg a
kulturális központ munkatársaitól, Cselenkó Erikától és
Rausch Ildikótól. Tartottak
kommunikációs tréningeket,
irodalmi kávéházi találkozókat, indítottak angol kommunikációs klubot és francia nyelvklubot az anyanyelvi és idegen
nyelvi
kompetenciafejlesztés jegyében. Létrehozták az
igen sikeres „Ablak a Földre”
szakkört és tábort a természettudományos kompetenciafejlesztés keretében. A hatékony
és önálló tanulást segítendő
tanulási tréningeket hirdettek,
és a szintén nagy érdeklődést

kiváltó digitális kompetenciafejlesztés sem maradt ki a
sorból, itt webszerkesztő, digitális fotó- és amatőr filmes
szakkör jelent meg. A szociális és állampolgári kompetenciák erősítésének érdekében
személyiségfejlesztő,
önismereti, konfliktuskezelési és
önvédelmi tréningeket, társadalmi részvételt erősítő, valamint közösségszervező tábort
kínáltak.
A kulcskompetenciák közé tartozik a kezdeményezőképesség
és az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőképesség
fejlesztése. Előbbi jegyében
életvezetési, álláskeresési technikákat felvonultató tréninge-

ket, utóbbiéban pedig rajz- és
táncszakkört szerveztek, valamint capoeira-tanfolyam és az
Önkifejezés a drámapedagógia
eszközeivel elnevezésű foglalkozás jelent meg a palettán.
A tizenkilenc hónapot felölelő időszakban összesen négy
tábort, hétféle szakkört és
harmincötféle tréninget tartottak, ezeken 4200 fiatal vett
részt. A lehetőséggel a korábbi PLACC programban kialakított modern közösségi teret
új tartalmakkal tölthette meg
az intézmény, amely addigi
működése során ilyen nagy
összegű támogatást még nem
nyert el pályázaton.
-gyöngy-
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A zene, ami összeköt

Nagy utat járt be az együttes
az elmúlt évtizedek alatt, tagjai
sorában több mint 150-en vállaltak aktív feladatot rendszeres
próbák, fellépések alkalmával.
A vegyes kar 1977-ben alakult
Karszt János szervezésében,
akkor még Paksi Munkáskórus
néven, ennek tagsága főként pedagógusokból állt.
Károly János karnagy, annak ellenére, hogy csak egy évre vállalta megbízatását, a sikerek és
a zenét kedvelő társaság további
marasztalásának
köszönhetően húsz évig töltötte be a kórus
szakmai vezetői posztját. Ez idő
alatt Harmath Béla, Rauth János,
valamint Vajda Tibor töltötték
be az elnöki tisztséget, illetve
Hartmann Józsefné a másodkarnagyi szerepet.
A kórus 1996-tól egyesületi
formában működött tovább,
ezt követően tíz éven át Simon
Péter karnagy és Vajda Tibor
segítette a közel negyvenfős
társaság munkáját. A szakmai
vezetők és a kitartó munka elismeréseként a lelkes társaság
számos elismerést is bezsebelhetett az évek folyamán. 2005ben, majd 2007-ben is elnyerte
a Fesztiválkórus minősítést,
valamint 2005-ben Olaszországban, Riva del Gardában
ezüst diplomával díjazták a
kórust. A vegyes karnak 2005ben Paks Város Önkormányzata Pro Urbe emlékérmet
adományozott. 2009 decemberében megjelent első, Esti
dal című lemezük is, amelyet

terveik szerint 2012-ben egy
újabb CD követ.
– Remélem, hogy kórusunk jelenlegi és egykori tagjai is szeretettel gondolnak arra az időre,
amit énekléssel és a társaságunkkal töltöttek – mondta Nikl Márta, aki 2007 óta tölti be az elnöki
tisztséget.

karvezetőként, majd 2010-ben
ugyanitt trombitatanár, kamaraművész szakot végzett. A kórus
repertoárjában szereplő dalok
kapcsán úgy fogalmazott, köznapi nyelven egyházi és világi darabokról van szó. Ez tulajdonképp
igaz, de nem tükrözi kellőképpen
a művek sokszínűségét, a klasszi-

Márta évekig zongorát tanult,
majd a gimnáziumi évek alatt
elkezdte a szólóének tanulását is.
1982-ben Szuprics Edit énektanár javaslatára kapott meghívást
a felnőtt kórusba, így idén a kórussal együtt ünnepelheti 30 éves
jubiláló tagságát. Az egyesület
elnöke elárulta, az elismerések
mögött kemény munka áll, a
fellépéseket intenzív felkészülés
előzi meg, amely mindig kellemes atmoszférában telik, mivel
olyan emberek társaságában
zajlik, akik szeretnek énekelni,
zenélni, szeretik a sikereket és
természetesen egymás társaságát is. A jövőbeli tervek kapcsán
úgy fogalmaz, az elmúlt évtizedek hagyományaira, eredményeire építve, de az újra nyitottan
szeretnék továbbra is végezni
feladataikat. Fontos célkitűzés a
kórus megújítása és fiatalítása, a
magyar zenei kultúra fejlesztése
és terjesztése az ifjúság körében.
Ebben nagy szerep jut Cseke
Gábornak is, aki 2003 óta tagja,
2007 óta szakmai vezetője a kórusnak. Fiatalos szemléletével és
újszerű témafelvetéseivel is tovább gazdagította a kórus repertoárját. Cseke Gábor karnagy a
Pro Artis művészeti iskola tanára,
2002-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán
ének-zenetanárként,
valamint

kus, romantikus kortól számtalan
műfaj szerepel a listán egészen a
mai kor zenéjéig. A darabok sora
folyamatosan bővül, haladni kell
a korral, véli Cseke Gábor. Amint
azt Nikl Márta kifejtette, a szakmai fejlődésen túl a fellépési lehetőségek és a külföldi szereplés is
motiváló a tagok számára. Rendszeres szereplői Bátaszéken a
Bárdos Lajos Kórustalálkozónak,
a Tolna megyei Liszt Ferenc Kórusfesztiválnak, valamint a paksi
és testvérvárosi programoknak.
Bemutatkoztak Olaszországban,
Spanyolországban, Litvániában,
Lengyelországban. Az immár 35
éves vegyes kar megújult honlapján egy archívum létrehozását is
tervezi, ahol feltöltésre kerülnek
fotók és felvételek is, helyszínekkel, nevekkel párosítva. Ezért kéri
a volt tagokat is, hogy egykori
fotók és videofelvételek eljuttatásával járuljanak hozzá a gyűjtemény gazdagításához.
A www.paksivegyeskar.hu emellett rendszeres tájékoztatást nyújt
arról, hogy a kórus milyen rendezvényre készül, a tagok megtalálják
az aktuális kottáikat, az érdeklődők pedig megismerkedhetnek a
kórus tagjaival, célkitűzéseivel,
sőt hamarosan egy blog révén
bekapcsolódhatnak a vegyes kar
életébe is.
Matus Dóra

Fotó: Molnár Gyula

Több mint egy emberöltő eltelt a Paksi Városi Vegyeskar
megalakulása óta, amely 35
éves születésnapjának ünnepén különleges műsorral várja
egykori tagjait és a zeneszerető közönséget június 22-én. A
jubileumi koncerten, amely
a Csengey Dénes Kulturális
Központban lesz 18 órai kezdettel, a kórus egy új arcát is
megismerheti a közönség, repertoárjukat a tagok önálló
műsora színesíti.

Paksi Hírnök

Éjszaka is
nyitva marad
a múzeum
Idén közel 300 helyszínen rendezik meg a múzeumok éjszakáját, a paksi Városi Múzeum
harmadik alkalommal várja
rendhagyó, kora estétől éjfélig
tartó, számos meglepetéssel
szolgáló programra az érdeklődőket. Június 22-én rendkívüli
tárlatvezetés során tekinthető
meg a legújabb időszaki kiállítás, amelynek fókuszában a
régmúlt orvoslási módszerei
állnak, majd a program tematikájához kapcsolódóan lesznek
előadások, kézműves foglalkozások, vásár, egészségellenőrzés, gyermekeknek diafilmvetítés és kvízjáték, a régi autók
szerelmesei pedig kívül-belül
megcsodálhatnak egy régi
mentőautót is. Amennyiben
kíváncsi, hogyan készül egy
pestisdoktor-álarc, rontásűző
amulett vagy gyógynövényes
bőrápoló krém, ez egyszer büntetlenül nézzen be éjjel a múzeumba.
Borkóstolóval és vásári komédiával nyitja meg kapuit
ismét a lakótelep közkedvelt
találkahelye, a Terasz. A június 16-i évadnyitón 17 órakor
Baranyi Ferenc A lónak vélt
menyasszony című vásári komédiáját a Paksi Színjátszók
előadásában tekinthetik meg
az érdeklődők. A nézőket nem
csupán jó humorú előadással,
egy pohár borral, Paks város
borával, illetve zsíros kenyérrel várják a szervezők, tájékoztatta lapunkat Gutai Júlia
könyvtáros. Hozzátette, a kulturális központ árkádjai alatt
található pihenőhely, ahogy
tavaly is, alkalmanként nyári
programokkal, valamint számos olvasnivalóval várja a pihenni vágyókat. Emellett a ház
táborozói közel öt héten át péntekenként a Teraszon mutatják
majd be a foglalkozásokon elkészült munkáikat.
MD
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Tolnaricum a Duna-korzó kapujában
Ha valaki szán rá egy kis időt, és
felkeresi a Duna-korzó kapujában
a Fazekas házaspár új üzletét, a
Tolnaricumot, maga is átélheti
azt az élményt, amely Fazekasné Pinthoﬀer Irént arra sarkallta,
hogy az üzletet megnyissák. Mint
elmondta, a Firhang kereskedés
bemutatótermét
költöztették,
amikor az épületben lévő garázsból kilépve ráébredt: ez a környék páratlan hangulatú. A család
1990 óta foglalkozik függöny- és
lakástextilforgalmazással. A Firhang fő profilja a nagykereskedelem, központja már Budaörsön
van, Pakson az egykori Flóriánházban, majd Népbolt-épületben
egy bemutatótermet alakítottak
ki, ahol minta utáni értékesítés folyik naponta 10-től 17-ig. Az egykori garázsban pedig Tolnaricum
üzletet nyitottak. Mint ahogy a
hungarikum különleges, egyedi, jellegzetes, csak Magyarországra jellemző dolgot jelent, olyat, amelyről

a magyarok ismertek a világban, a
Tolnaricum ugyanez, csak szűkebb
pátriánkra jellemzően. Az, hogy ez
lett az itt kialakított üzlet profilja,
csak részben adódott az adottságokból. – Vannak külföldi partnereink, gyakran előfordult, hogy olyat
szerettem volna vinni nekik, ami
paksi, a városra jellemző, de nem
volt erre lehetőség – mesélte Irén
hozzátéve, azok, akik Paksra érkeznek látogatóba, hasonló problémá-

val küzdenek. Az ötletből négy hét
alatt született meg az üzlet, amely
végül nem csupán paksi, hanem
Tolna megyei termékekre, alkotásokra specializálódott. Vannak
paksi és megyét bemutató könyvek, kiadványok. Tolnában alkotók
munkái, Tolna megyei termelőktől
származó ételek, italok, így például
fűszer Tolnáról, méz Dunakömlődről, olaj Faddról, borok a Sárgödör
térről, Bölcskéről, Szekszárdról, Bá-

taapátiból, gyümölcslé Faddról, pálinka Harcról, Györkönyből. Kínálnak decsi szőttest, tolnai kékfestőt,
különleges sajtokat, édességeket.
Ahogy Irén mondja, ez még csak a
kezdet, keresik azokat a termelőket, alkotókat, akik minőségi termékeikkel hozzájárulnak a kínálat
bővítéséhez. Egyéb tekintetben is
vannak további tervei az üzlet tulajdonosának. Az Erzsébet szálló
környékén amolyan „kis Szentendrét” szeretne. A következő lépés
egy művészpadlás kialakítása lesz.
Készülnek programokkal is – közösen az Erzsébet szállodával. Az
első ilyen a Szent Iván éji program
lesz június 23-án. Az üzlet szervezésében beszállítók – fazekas és
borász – mutatkoznak be az Erzsébet szálloda által szervezett grillvacsora előtt, utána pedig szintén
a Tolnaricum programjaként tűzzsonglőr produkciókat láthatnak az
érdeklődők.
A Tolnaricum a hét minden napján
délután 3-tól este 8-ig tart nyitva.
Rövidesen az interneten is érdemes
keresni a tolnaricum.hu címen. (X)

Az I. István Szakképző Iskolából 2010. szeptember 1-jétől
a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0064 projekt keretében két fő
pedagógus tanulhatott tovább.
Egy fő pedagógus történelem szakon részismereti képzésben és tanár–történelemtanár mesterképzésben vesz részt.
Egy fő tanár–közgazdásztanár mesterképzésen szerez oklevelet. A projekt 2012. július 31-én zárul.
Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0064
Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása új tanítási, tanulási módszerekkel az I. István Szakképző Iskolában
Támogatás összege: 8 999 800 Ft

LENS OPTIKA

Kedvezményezett megnevezése:
I. István Szakképző Iskola, 7030 Paks, Iskola u. 7.

7030 Paks
Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246
www.lensoptika.hu

A projekt kezdetének és befejezésének időpontja:
2010. 09. 01–2012.07. 31.
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VÁSÁROLJON PAKS
LEGKORSZERŰBB
LAKÁSAIBÓL!

Beruházó:
Pé-Me K .
7030 Paks Fehérvári út 31.
Érdeklődni lehet: Péri László
75/510-580
30/267-7605

Pakson, a Kápolna utcában (ESZI mögö ) új társasházi lakások
épülnek rengeteg extrával, alacsony rezsiköltséggel, átlagos áron!
Mi megnyertük Önnek az európai uniós „ZBR 2011–Mi o honunk” megújuló energia fejlesztésére irányuló pályázatot, ezért
tudunk ilyen különleges lakásokat átlagos áron kínálni.
Éljen a lehetőséggel, ne hagyja ki a soha vissza nem térő alkalmat!

KIVÁLÓ LEHETŐSÉG
BEFEKTETÉSNEK IS!
Legfőbb paraméterek:
- A+ energiaosztály (kimagasló hőszigetelő érték)
- napkollektoros melegvíz-előállítás
- hővisszanyerős szellőztetési rendszer
- egyedi gázfűtés kondenzációs kazánnal
- exkluzív fa nyílászárók
- padlófűtés
- minimális rezsiköltség
- 20%-kal több szocpol igényelhető, mint egy átlagos lakásra!

Építkezne, használt házat,
lakást vásárolna vagy felújítana?

SEGÍTÜNK ÁLMAI
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!
LAKÁSCÉLÚ

Ajánljuk figyelmébe
hitelünket!
Kedvező feltételek, korrekt, gyors, megbízható ügyintézés!
Bővebb felvilágosításért forduljon

a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezethez.

Már 18 kirendeltségünkön állunk a rendelkezésére!
(Elérhetőségek a www.dunafoldvartksz.hu honlapon
vagy hívja a 75/541-510-es telefonszámot)
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Aktív turisztikai fejlesztés
Ozorán – lezárult az uniós projekt
a PÉ-ME Kft.-nél
A paksi székhelyű PÉ-ME Kft. Ozorádó
Horgászparadicsomában hajtott végre
aktív turisztikai szolgáltatásfejlesztést
uniós támogatással. A cég az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése című
(DDOP-2.1.1/I-11) pályázatának keretében 7 új aktív turisztikai programmal bővítette szolgáltatásainak körét, növelve
ezzel Ozora turisztikai vonzerejét is. A
99 881 468 forint összköltségvetésű fejlesztési projektet 50%-ban, 49 940 734 forinttal támogatta az Európai Unió.
Az ozorai horgásztavak főbb vendégkörét
jelenleg a horgászok adják, mindamellett,

hogy a rendszerváltás óta maga Ozora település is nagy fejlődésen ment keresztül:
1994-ben a virágos városok és falvak országos pályázatán Ozora a falu kategóriában
első helyezést ért el, majd 1995-ben nemzetközi versenyen Európa-díjat kapott. A
mai napon lezárult uniós fejlesztési projektnek köszönhetően a Tolnai-dombság
festői lankái közt megbúvó nagy múltú településen tovább bővült az aktív pihenést
szolgáló vendégcsalogató szolgáltatások
köre. A PÉ-ME Kft. Ozorádó Horgászparadicsomában az odalátogató horgászok
családtagjai is aktívan tölthetik majd el
szabadidejüket a halastavakat körülölelő
250 hektáros erdőben. A nem horgászó,
vagy nem csak horgászni kívánó vendégek
számára alakították ki a mini-golf, pingpong, petanque és geocaching pályákat,

valamint a kerékpáros és gyalogos
(nordic
walking)
túraútvonalakat.
Mindezek mellett
a harciasabb, vagy
éppen egy céges
csapatépítőre érkező
vendégeknek a paintball nyújt majd kikapcsolódási
lehetőséget, amely az újonnan vásárolt
területeken került kialakításra különböző típusú (vár, város, „speed”) pályákkal.
A petanque, mini-golf és paintball pályák
mind a közösségépítést, a közös játék élményét biztosítják
az odalátogatóknak, míg a kerékpáros és gyalogos
túrákkal, valamint
a geocaching játékkal a desztináció
válik
megismerhetővé. Az uniós
pályázati projekt
részeként kiépített
korszerű
online
foglalási rendszer
biztosítja az előfoglalás lehetőségét, míg a fogadóépület
megújuló energiával való ellátása a minimális környezetterhelést. A projektfenntartási időszak első három éve egyben a
termékbevezetés időszaka is lesz, amit
elsősorban a pályázat keretében
megtervezett és kivitelezett online és
oﬄine marketingeszközök fognak
támogatni. A PÉME Kft. menedzsmentje a részletes
előtanulmányokra
alapozva
folyamatosan növekvő
vendégszámmal
tervezhet, ezáltal a

szolgáltatásokból származó bevétel-növekedés – reményeik szerint – biztosítani tudja majd a rentábilis üzemeltetést,
valamint az üzleti tervben bemutatottak
szerint az új aktív turisztikai szolgáltatások
zavartalan működését a fenntartási időszakon túlmenően is. Mindezek mellett
az uniós forrásból támogatott fejlesztés
minimálisan 2,5 új munkahelyet teremt,
valamint továbbgenerálja a turizmusból
származó bevételeket a hátrányos helyzetű Tamási kistérségben.

PÉ-ME Kft.
7030 Paks, Fehérvári út 31.
A fejlesztés helyszíne:
7086 Ozora, Újfalu u. 1. (0113/4 hrsz.)
mobil : 30/332-6719
e-mail: info@ozorado.hu
web: www.ozorado.hu
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Mindenkit vár
a Paksi Strand!
Idén is minden kikapcsolódni vágyót vár a Paksi Ürgemezei Strand.
A város zsúfoltságától szinte egy gondolatnyira, szemnek és léleknek
egyaránt kellemes zöld környezetben várjuk vendégeinket.

Paksi Hírnök
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Elérhetőségek: 75/830-249
www.mezofoldviz.hu  mezofoldviz@mezofoldviz.hu
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Üdvözlet Paksról!

Dunai révek, kompok
A vizeken való átkelés ősidők
óta a közlekedés természetes
rendjéhez tartozott, az átkelőhelyek birtoklása, ellenőrzése
a mindenkori politikai hatalom
gyakorlásának egyik eszköze volt; speciális járművek (a
komp) és foglalkozás (a révész)
kialakulását eredményezte, ezzel párhuzamosan különleges
szokásrend, később az átkelés
jogi szabályozása is létrejött.
Az átkelőhely, a rév kincstári
tulajdon volt, használata adomány. A révjog (a rév használatának joga) a kisebb királyi regálék egyik fajtája volt,
hasonlóan a vámszedéshez, a
malomállításhoz, a kocsmatartáshoz és italméréshez, húsméréshez. Gyakorlása a király
által adományozott kiváltsága
volt a vízpartot birtokló uradalomnak vagy településnek,
amit országos és helyi, községi
és uradalmi törvények szabályoztak. Erre elsősorban azért
volt szükség, mert az átkelőhelyek biztos jövedelmet jelentettek a révjog tulajdonosának és
a révet üzemeltető bérlőnek is,
hiszen az átkelésért pénzdíjat és
az átszállított áruk után vámot
kellett fizetni a rév üzemeltetőjének, aki természetesen ebből
fedezte a jogtulajdonosnak járó
bérleti díjat.
A Paks közigazgatási területéhez tartozó Duna-szakaszon
(északról dél felé haladva)
négy révet ismerünk: a Zádori(Fölső-), a Süveges-rév, a Piaci
és a Biskói- (Alsó-) réveket, de
napjainkban már csak a Zádoriként ismert Fölső-rév üzemel,
a hajdani téglagyár alatti Dunaszakasz folyami átkelőhelye.
Süveges-révnek azt a partszakaszt hívták, ahol a Duna-korzó vége és a Hirt köz találkozott. Ezt a révet a molnárok
használták, a dereglyékkel
innen szállították a hajómalmokra az őrletni hozott gabonát. Nevét is innen kapta,
a folyóparton dereglyéikkel

várakozó molnárlegények mindenkit megsüvegeltek, vagyis
kalaplevéve köszöntöttek, aki
őrletnivalót hozott. Miután a
vízimalmok működését Pakson
is beszüntették, a dunai őrletés
lehetősége megszűnt, a kikötőhely elveszítette rév funkcióját.
A régi paksi piacok árusainak
különleges színfoltja volt (még
napjainkban is, bár már csak
egy-két asszony jár át, akiket
név szerint is ismernek az idősebb paksiak) a hagyományos
viseletbe öltözött túsóféli aszszonyok csoportja, akik kerékpárra fölpakolt kosaraikban hozták portékájukat. Az
átkeléshez az ún. Piaci-révet,
a hajóállomás mellett kialakult, a csapadékvíz vájta torkolatot használták a révészek.
Gyerekkoromban itt kötött ki
hetente kétszer, a piaci napokon a Biskói-rév különjárata,
a Taksony nevű kishajó, ami a
géderlaki, a foktői, a benedeki és az uszódi kofákat hozta
a Templom téri hetipiacra. De
ezt a kikötőt már a XIX. században is Piaci-révként ismerték és használták: az 1886-ban
kiadott rendelet szabad kikötőnek nyilvánította a Piaci-rév és
a Duna utca közti partszakaszt.
Miután a templom körüli piactér szűkösnek és korszerűtlennek bizonyult, új árusítóhely
épült a Villany utcában és a
hajóállomásnál lévő rév meg-

szűnt. A község a kikötőhely
áthelyezésével
megpróbálta
biztosítani a túlsóféliek jelenlétét, egyben a régi áruválasztékot is, ezért a Taksony délebbre, a Duna utcai pislogónál
(vagy ahogy a hajósok hívták,
a Petrics-saroknál) kötött ki, de
itt annyi kényelmetlenséggel
járt az új piactér megközelítése, hogy a kofák hamarosan
vagy abbahagyták a paksi árusítást, vagy másféle megoldást
kerestek. Ugyan a Pislogónál
vezetett egy keskeny, épített
lépcsősor is föl a Csónak utcai
aluljáróhoz, de annyira körülményes és fizikailag is nehéz
volt a megrakott, teli kosarakkal, meg a kerékpárral a lépcsőn fölvergődni az aluljáróig,
majd a pakkokkal megrakva
áttolni a 6-os út alatt, aztán
megint föl lépcsőn, s úgy kerekezni a Villany utcába, hogy
az asszonyok egy év után hamarosan kényelmesebb megoldást kerestek. A következő
évben összeálltak, lovas kocsit
fogadtak, és a fölső-komppal
jöttek át a Dunán, s a lovas
kocsin szekereztek piacra. Természetesen többen fel is hagytak a paksi árusítással, főként
a Zádortól távolabbi uszódiak,
benedekiek, így a Piaci-rév elnéptelenedett, hamarosan meg
is szűnt.
A Biskói-rév, ami az elmúlt
századokban a kalocsai posta-

járatot is vitte át az Alföldre,
tragikus, országos ismertségét
a több száz áldozatot követelő 1887. évi komptragédiának
köszönhette. A XX. század
paksi fiatalsága számára azonban mint a közkedvelt kalocsai kirándulások gyülekezési
helye, dunai réve lett ismert.
Az egykori polgáristáknak,
de később, még az én iskolás
éveimben is, hagyomány volt
az elsős gimnazisták kerékpáros kalocsai kirándulása, az
érseki palota, a könyvtár és
az érsekkert megtekintése. A
Biskói-révvel keltünk át a Dunán, majd a városnéző program
után Ordasra kerekezve hajóval jöttünk haza. Egyszerűen
kivitelezhető, olcsó, tartalmas
program volt, a pedagógusok
számára pedig természetes lehetőség számos paksi vonatkozású művelődéstörténeti ismeret
átadására is. Napjainkban már
(az atomerőmű létesítése óta) a
Biskói-rév nem üzemel, funkcióját a gerjeni kompjárat vette át.
Mind a mai napig működik a
paksi Duna-szakasz átkelőhelyei közül a legősibb, a történeti
forrásokban (a madocsai apátság
alapító levelében) is említett Zádori-rév, amit szokás Fölső-révként is említeni. Tulajdonjogát
kezdetben a Paksi-család, majd
annak kihalása után leszármazottaik birtokolták.
(Folytatás a 17. oldalon)
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(Folytatás a 16. oldalról)
Örököseik, a paksi közbirtokosság a bonyolult adózási szabályok miatt a rév használati
jogát 1908-ban magánbérlőnek,
Fölhercz István paksi lakosnak
adták el. A kompjáratot ezután
magánbérlők működtették, illetve a világháborúk éveiben a hadsereg, majd 1945 után ismét magántulajdonba, a Jakkel család
kezelésébe került (a két háború
közti évtizedekben is ők bérelték
a révet).
1949-ben, az államosításokkal
egy időben a belügyminisztériumtól Paks község kérte és
megkapta a Zádori-rév működtetés jogát (a biskói Bács-Kiskun megyéhez tartozott), ami
ezután a település önkormányzatát illette meg. A kompjáratot továbbra is Jakkel János és
Madách István vezette, de már
állami, pontosabban tanácsi
alkalmazottként. A község vásárolt két nagyobb teherbírású
kompot (bár később az egyiket
eladta az Aranykalász Tsz.nek), amit egy ún. Kovácsmotoros (seprűs vagy halászmotornak is hívták) dereglye
vontatott – ez már a megrakott
lovas kocsik szállítására is alkalmassá vált. A mellékelt fotón egy ilyen fadereglyére szerelt Kovács-motoros, tíz tonna
teherbírású komp látható.
A paksi községi tanács Költségvetési Üzemének megalakulása után ők működtették
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a révet. Ekkor már a motoros
dereglyét is felváltotta a Vásárhelyi nevű vontatóhajó, amit
Diósi Mihály kormányozott,
aki 1960-ban került a kompra,
majd a kishajó-vezetői vizsga
letétele után nyugdíjazásáig vezette. (A nyári strandjáratokról
a következő számban, a dunai
strandokról szóló cikkemben
készülök írni.) A rendszeres, a
hét minden napján közlekedő
kompjárat üzemeltetése azonban a városi tanács számára tetemes ráfizetést jelentett, ezért a
nyolcvanas évek második felében ideiglenesen (két évig) meg
is szüntették. 1989-ben, amikor
a megváltozott gazdasági körülmények újra lehetővé tették
a magánbérlői üzemeltetést, a
város bérbe adta a révet, és újra
elindult a rendszeres kompjárat Paks és Géderlak között.
Kiszl Károly Charon Bt.-je lett
(és jelenleg is ő) az átkelőhely
üzemeltetője, kezdetben üzlettárssal és bérelt hajóval, majd
egyedüli tulajdonosként, saját
tulajdonú hajóparkkal, folyamatosan korszerűsített kikötővel.
Forrás: Dr. Németh Imre–Dr.
Koch József–Somogyi György:
Paks nagyközség monográfiája, Paks, 1976. 257-259. Köszönöm Kiszl Károly, Molnár
Istvánné Diósi Rózsi és Kapusné Molnár Beáta szíves szóbeli
közlését és a Diósi Mihály hagyatékából származó fotókat.
Kernné Magda Irén

Paksi Hírnök

125 éve történt
a biskói tragédia

1887. június 18-án következett
be az ország történetének egyik
legtöbb áldozatot követelő vízi
katasztrófája, egyben városunk
történetének legnagyobb tragédiája, a biskói kompkatasztrófa. A kalocsai Jézus Szíve
búcsúra igyekvő mintegy 400
főnyi zarándok a Fő utca és a
Kápolna utca sarkán álló Szent
Vendel kápolnánál gyülekezett, majd onnan egy rövid ima
után Spiesz János apátplébános
és Varga Károly segédkántor
vezetésével indult le a töltésen a város déli határán lévő
Biskói-révhez, emlékezik vissza
1937-es írásában Bors József.
(Képünkön ebből közlünk részletet.) A biztonsággal csupán
150 utast bíró hajó az erős széltől és túlterheltségtől imbolyogva megindult, azonban a parttól
alig néhány méterre süllyedni
kezdett. A Duna habjai között
több száz ember vesztette életét.
A Biskói komptragédia című
könyv, amely Beregnyei Miklós
szerkesztésében, a Jámbor Pál
Társaság gondozásában látott
napvilágot 2009-ben, minden
fellelhető tudósítás kötetbe foglalásával törekedett arra, hogy
a katasztrófa és a mulasztások
körülményeiről az olvasó a lehető leghűbb képet kaphassa.
Bár a korabeli sajtóból tudjuk,
hogy vizsgálatot indítottak a
tragédia okainak és felelőseinek

megállapítására, a dokumentumok hiányosságai miatt sokan, sokféleképpen számoltak
be az esetről, aminek minden
részletéről máig nem hullott
le a fátyol. – Jogilag felelős a
kompvezető, de erkölcsileg elmarasztalható a történtekért a
pap is mint a búcsúsok csoportvezetője, mert ha kettéosztja a
társaságot, nincs tragédia. Ezt
azért nem tette, mert siettek,
hiszen ő celebrálta volna a kalocsai misét és késésben voltak,
a társaságot pedig egyben akarta tartani – részletezi Beregnyei
Miklós, a téma kutatója. A
történtek objektív megítélését
nehezítik az eltérő beszámolók
is, ugyanis a katolikus egyház
által kiadott emlékfüzet is még
hősként tünteti fel a plébánost,
tette hozzá. A szerencsétlenségben 250 fő vesztette életét,
zömmel nők és gyermekek,
mert földmunkák idején a családok kenyérkeresői nem mentek
el az eseményre. Az áldozatok
megdöbbentően nagy száma
még ma is elborzasztó, ezt megközelítő tragédia napjainkban
sem fordult elő, a híradásokból
ismert, olasz partoknál zátonyra
futott, több mint 4000 főt szállító Costa Concordia tengerjáró
balesete során a paksi áldozatok
számának töredéke vesztette
életét.
Matus Dóra
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Üde színfoltja volt a Csengey
Dénes Kulturális Központ programjainak a 21. Weöres Sándor
Gyermekszínjátszó
Fesztivál
országos gálája. A produkciók
színesek, változatosak, élvezetesek voltak, talán feledtették
is a szervezéssel járó terheket,
amelyek viselésében a házigazda intézményt sokan igyekeztek
segíteni. Mint Hefner Erika, a
központ szakmai igazgatója és
munkatársa, Cselenkó Erika elmondták, közel félezer vendég
elhelyezése, ellátása és tartalmas program biztosítása nem
kis feladat, különösen akkor, ha
az anyagi háttér is bizonytalan.
A program szervezője ugyanis a
Magyar Drámapedagógiai Társaság, az pedig utolsó pillanatig
bizonytalan volt, hogy lesz-e
pályázati forrás a rendezvényre.
Éppen ezért jelentett rendkívül
sokat, hogy mindenki, akitől
bármilyen formában segítséget
kértek, ezt első szóra megadta
– kezdve a város önkormányzatával. Ennek köszönhetően
kellemesen telt a majd’ ötszáz
vendég ideje Pakson, az előadások végeztével például a
Szaggató zenekar táncháza várta
őket a Paksi Képtárban. A népes
kompánia nagy feltűnést keltett,

Fotó: Molnár Gyula

Színjátszók fővárosa volt Paks

amikor a lakótelepről a képtárig vonult, aztán pedig vissza.
Hefner Erika kiemelte, hogy
igyekeztek igazi fesztiválhangulatot varázsolni a gála idejére, ez
a résztvevők visszajelzései alapján sikerült is.
A Magyar Drámapedagógiai Társaság huszonegyedik alkalommal
rendezte meg a gyermekszínjátszók felmenő rendszerű versenyét. Idén forráshiány miatt nem
volt regionális forduló, a zsűri a
megyei versenyek legjobbjait küldte a Pakson megtartott
országos gálára. A tizenkilenc
megyei győztes mellett három határon túl, Szlovákiában,
Szlovéniában és Kárpátalján
működő csoport is részt vett a

fesztiválon. A repertoár rendkívül színes, változatos volt: akadt
köztük mesét feldolgozó mű,
verses összeállítás és rendkívül
sok élethelyzetre épülő drámajáték, ami – mint az igazgatónő,
aki egyben drámapedagógus,
hangsúlyozta – segít a gyerekeknek, hogy eligazodjanak ebben a
zavaros világban.
A társulatokat Takács Katalin
színművész és Csizmadia Tibor
színházi rendező értékelte, de
díjakat nem osztottak. Eltekintve attól az egytől, amelyet Paks
városa ajánlott fel. Az egyhetes
sóstói nyaralást éppen a Tolna
megyét képviselő Nánai Garabonciások kapták, de korántsem
a rosszul értelmezett lokálpat-

Huszadszor is Gastroblues!
Huszadszor válik néhány napra
a gasztronómiai élményekkel
megbolondított igényes zene
fellegvárává Paks. Nemes Nagy
Péter – a program zenei felelőse azt mondta, a legnagyobb
múltú fesztiválok közé tartozik
a Gastroblues. Az 1993-ban indult sorozat hazánkban elsőként
házasította a minőségi zenét és
a kulináris élvezeteket. Ez idén
sem lesz másképp, a koncertekhez ételbemutatók, borbarát találkozó, főzőverseny társul.
A XX. Gastroblues Fesztiválra,
amelyet július első hetében rendeznek, három klasszist: Ken
Hensleyt, az Urian Heep egyik
alapítóját, Glenn Hughest, a

Deep Purple volt tagját, valamint az ex-Yes Rick Wakemant
várják.
Három nap alatt harminc koncert lesz, köztük templomi és
szabadtéri előadások is, hangzott el a fesztivál zenével, finom
ételekkel és borokkal fűszerezett
sajtótájékoztatóján. A templomi
koncertek száma megduplázódott, idén már kettő lesz, szombaton és vasárnap is felcsendül
majd a zene a Szentlélek templom falai között. Július 8-án délelőtt Rick Wakeman ad akusztikus zongorakoncertet Steinway
zongorán.
A már említettek mellett olasz,
finn és svéd zenekarok is szín-

padra lépnek és sok kiváló magyar zenész, olyanok is, akik
itthon játszanak, olyanok is, akik
a nagyvilág valamelyik távoli
pontján bontogatják szárnyaikat.
Utóbbiak közé tartozik Szűcs
Gábor és Katona Tamás is, akik
– mint Nemes Nagy Péter elárulta – maguk is úgy szoktak nyilatkozni, hogy pályájuk indulásánál
meghatározó volt a paksi fesztivál. Katona Tamás 1996-ban,
kilencévesen mutatkozott be a
Gastroblueson, azóta Tommy
Katona néven Texasban zenél
nagy sikerrel. Szűcs Gábor, azaz
Little G. Weevil pedig az amerikai slágerlisták élét ostromolja
múlt év végén kiadott lemezével.

riotizmus, hanem kiváló teljesítményük miatt, tájékoztatott a
kulturális központ igazgatója,
aki a Magyar Drámapedagógiai
Társaság tanácsadó testületének
tagja. Mint mondta, a döntést
a zsűri és a drámapedagógiai
társaság tagjai közösen hozták
meg. Hefner Erika kiemelte,
hogy a siófoki Turbócsigák népes – harminckét fős – csapatának előadása is nagyon megnyerte tetszésüket, de a logika
– hiszen siófok-sóstói nyaralásról van szó –, illetve az az értékes pedagógiai munka, ami a
Nánai Garabonciások bemutatkozása mögött van, az ő javukra
billentették a mérleget.
Az alsónánai csoport – természetesen mindig változó tagsággal – tizenkét éve résztvevője a
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál országos gálájának, ami – tekintve, hogy
egy ötszáz lelkes település apró
iskolájának diákjairól van szó –
igen szép eredmény. Most a 3-4.
osztályosok álltak színpadra,
de külön csoportban tanulják a
drámajátékot az első-másodikosok, mondta el Kollárné Kuris
Piroska, aki Orcskai Mariannával közösen dolgozik együtt
a gyerekekkel. A paksi gálán
Lázár Ervin Hétfejű tündér című
meséjét mutatták be saját feldolgozásban.
-vtA fesztivál július 6-án, pénteken kezdődik, de klubkoncerteket és örömzenéléseket már
másodikától tartanak egy héten át. A rendezvény helyszíne
alapvetően az ESZI csarnok,
de ingyenes szabadtéri koncertek ebben az évben is lesznek a
parkban. A főzőversenyen várhatóan népes lesz a mezőny,
mondta Gárdai Ádám szervező. Emlékeztetett arra, hogy
a kóstolójegyekből származó
bevételt a viski magyar óvoda építésére ajánlják fel. Lesz
még egy jótékonysági program idén, pénteken este a paksi
fesztiválon korábban többször
látott, tavaly elhunyt basszusgitárosra, Kepes Róbertre emlékeznek.
Vida Tünde
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Jó napot, mi újság?

Hosszú idő után a Bezerédj
Általános Iskola és Diákotthon tavaszi fesztiválján volt
alkalmam beszélgetni Jantyik
Margittal. Amikor arról érdeklődtem, mi újság, hogy
megy sora, elmondta, hogy
negyven év szolgálat után
nyugállományba vonul. Akkor nem, csak később gondoltam bele, hogy mennyi
mindent tett a gyerekekért.
Múltidézésre hívtam hát, de
természetesen a jelen és a
jövő is szóba került. Margit
az általános iskola után a helyi gimnáziumban érettségizett. Nem véletlen, hogy ilyen
messzire pörgettük vissza az
idő kerekét, mert már akkor
megmutatkozott viszonzást
nem váró segítőkészsége, ami
aztán pályaválasztásában is
megjelent. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát megelőzően
két évig volt konduktorgyakornok Budapesten a Mozgássérültek Nevelőképző és
Nevelőintézetében, ahol halmozottan sérült gyermekekkel foglalkozott. Egyszer az
egyik kisfiú, aki alig tudott
menni és beszélni, miután sikeresen megtett egy lépést a
fokos székkel, hozzá fordult
és hálás mosollyal az arcán
azt mondta: „Marrrgit néni,
szeretlek!” Ez volt a teljes elköteleződés pillanata.
Margit úgy mesélte, hogy az
első időkben a mai Bezerédj
iskola tagozataként működött
a gyógypedagógia, akkor még
kisegítő iskola. Itt kezdte paksi pedagógiai tevékenységét
1974-ben. A Kossuth Lajos
utcai épületet 1996-ban visszakérte az egyház a funkcióval
együtt, így Pakson két gyógypedagógiai oktatási forma lett,
egyházi és önkormányzati. Ez
idő alatt a Pongrácz ház volt
az otthonuk, ahol nehéz körülmények között dolgoztak,
de ma már ez is szép emlék,

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Mindenkihez szeretettel fordul

Szeresd az embereket! – Ez a mottója Jantyik Margitnak és eszerint is él. Mint mondja, segíteni olyan lelki
feltöltődés, olyan öröm, amit nem lehet szavakkal elmondani. A Gyermekeinkért díjas gyógypedagógiai tanár és
logopédus végzettségű szakember munkába lépésének
első pillanatától az oktatás területén dolgozott, tíz évig
igazgatóhelyettes, kilenc évig iskolaigazgató és két évig
tagozatvezető volt.
hiszen megtalálták a módját,
hogy a gyerekek varázslatos
világban érezzék magukat.
Csupán két évre lépett ki ebből
a világból, és volt az önkormányzatnál 1998 és 2000 között oktatási referens. Kicsit a
fenntartó szemével is láthatta a
paksi oktatásügyet, a döntések
miértjét és hogyanját, ami jó
alapot adott későbbi igazgatói
munkájához. Történt ugyanis, hogy miután 2000-ben az
egyház leadta, ismét teljes egészében az önkormányzathoz
tartozott a gyógypedagógia, s
a város iskolát épített. Éppen
Margit születésnapján, november 5-én adták át a mai diákotthont, majd a rákövetkező
esztendőben, szeptember 1-jén
az iskolát, amelynek hivatalos
neve először Gyógypedagógiai

Általános Iskola és Diákotthon
volt, majd két évvel később
felvették Gazdag Erzsi nevét,
és újabb hét esztendő múltán
lett a Bezerédj Általános Iskola
és Diákotthon tagozata, Margit
pedig két évig tagozatvezető.
Mint mondja, nem telt el úgy
nap a vezetése alatt, hogy ne
járta volna körbe reggel az iskolát, és ha valami problémát
talált, addig ment, amíg meg
nem oldotta. Azt vallja, hogy
ha a kollégák úgy jönnek be
dolgozni, hogy minden adott a
nyugodt munkához, akkor teljes szívvel a gyerekekre koncentrálhatnak. Nagy szüksége
van erre minden gyermeknek,
de ahogy Margit mondja, a
sérült gyerekek talán még inkább szomjazzák a szeretetet,
az odafigyelést, a biztonságot.

Tudja, hogy mindegyikükben
van érték, csak meg kell találni
és táplálni, aminek ékes bizonyítéka, hogy kollégáival és a
szülőkkel együtt végzett munkájuk eredményeképpen számos szép versenyeredményt
értek el, és igen magas arányban továbbtanultak diákjaik.
Aztán ott van a logopédia! A
nyolcvanas évektől jó néhány
esztendőn keresztül Margit
volt az egyetlen szakember a
városban. Először a Kossuth
utcai épületbe vitték hozzá a
szülők a gyerekeket, majd az
egykori ifjúsági házba jártak,
később pedig ő járta az óvodákat nap mint nap a tanítás
mellett.
Volt szakszervezeti titkár az
egykori járásnál, valamint a
budapesti
gyógypedagógiai
tagozat gyógypedagógiai szekció szakszervezeti titkára, így
szélesebb körben is segíthette a kollégákat. Közoktatási
szakértőként is munkálkodott
öt évig, a házirend és a pedagógiai programok felülbírálatát
segítette.
Ama bizonyos kisfiú apró, ám
mégis nagy jelentőségű lépésétől Margit nyugállományba
vonulásáig hosszú idő telt el.
Most minél több időt szeretne tölteni két ma már felnőtt
fiával, de különösen tizenhét
hónapos unokájával, Árminnal. Egyébként is van bőven
bepótolnivalója, hiszen, mint
mondja, csak mostanában érzi,
hogy belemerülve a munkába
kicsit elment mellette az élet.
De most várják a kiállítások,
színházi események, városi
rendezvények és megannyi új
élmény. Végül még hozzátette, hogy pályája igazolta azt
az általa soha nem feledett
gondolatot, miszerint: „nem
elegendő minden egyes ember akarata, szükséges, hogy
mindannyian összességében
akarjanak.”
Kohl Gyöngyi
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Sport

Fotó: Paksi Hírnök archív

Jó légiósokat keresnek

Nyári pihenőjét tölti az ASE
NB I-es férfi kosárlabdacsapata, de a szakmai stáb már az új
szezonra készül. A háttérben
zajló munkáról, tervekről, elvárásokról Tóth János szakosztályelnököt kérdeztük.
– Sok a találgatás, milyen
posztok üresek?
– Magyar játékosokat már
nem keresünk. Egyszerű a dolog: három jó külföldit kell
találni. Azokat, akik itt voltak,
nem kerestük meg. Nick Williamsszel szemben Gutierrez
edzőnek vannak fenntartásai
a védekezésbeli hiányosságok
miatt, de nem zárta ki véglegesen. Ami Lorenzo Williamst illeti, egyrészt a térdével vannak
problémák, ami nem látszik
megnyugtatónak, másrészt indokolatlanul drágának tartjuk.

Frost a kezdeti nehézségek
után a rájátszásban már jól szerepelt, ha nem találunk helyette
mást, akkor esetleg visszahívhatnánk. Enrique Gutierrez
Garciával 1+1 éves szerződést
kötöttünk, különböző feltételekkel, kiszállási lehetőséggel.
Napi kapcsolatban vagyunk,
nézünk Magyarországon játszó vagy játszott játékost, és
nézünk újakat is. Keresünk
tapasztaltat és teljesen fiatalt
egyaránt. A posztok adottak:
kellene egy nagyon jó irányító, egy határozott egyéniség,
aki alapvetően irányító, mert
szerencsére sok ponterős játékosunk van. Alapvetően kettes
posztra szeretnénk Nickhez hasonló ponterős játékost, aki tud
betörni és megbontani. Ezenkívül keresünk kimondottan ötös
posztra olyat, aki alapvetően
ötös. Neveket még nem tudok
mondani, de van már egy fiatal
centerjelölt, akivel tárgyalok.
Még viszonylag korán van,
augusztus közepétől szeretnénk idehozni a külföldieket,
természetesen ez attól is függ,
hogyan alakul a bajnokság lebonyolítása.
– A nemzetközi kupaszereplés
bizonyos fokig szintmérő, és a

Szolnok példája mutatja, sokat
lehet belőle profitálni. Indulnak ősszel az EuroChallengekupában?
– Valószínűleg nem, aminek
alapvetően pénzügyi okai vannak. Tavaly annak ellenére,
hogy csak egy meccset nyertünk, nem szerepeltünk rosszul
ebben a kupában. Csúfos vereség nem volt, szoros meccseket
játszottunk, de hát a majdnem
nem elég. Azt rebesgetik, hogy
a Szolnoknak már 12 minőségi
játékosa lesz az Adria-ligára,
de hát az rengeteg pénz. Bízva
abban, hogy az edző továbbra
is hozza, amit az elmúlt két és
fél hónapban mutatott, és lesz
egy tovább formálódó magyar
csapat jó légiósokkal kiegészülve, biztató lehet a jövő.
A 2011/12-es bajnoki szezon
nem nevezhető sikeresnek,
ahogy az EC-szereplés sem,
egyedül a Magyar Kupában
voltunk jók. A döntéshozóknak és a főszponzornak nem
lehet elmagyarázni, hogy most
ötödikek lettünk, de ilyen meg
olyan jók vagyunk és leszünk –
itt bizonyítani kell.
Az valamiféle alapot jelent,
hogy több játékosnak és az
edzőnek is kétéves szerződése

van. Remélem, a magyar mag
együtt maradva jó alapot ad, és
a fiatalok közül is beépül egykettő. A bajnokságban a négy
közé mindenképpen be kell
jutni, de a döntőbe kerülésre
is reális esély lehet, ha minden
jól alakul. Ez pedig jó ajánlólevél lesz ahhoz, hogy az anyagi
feltételeket is megszerezzük az
EuroChallenge-induláshoz.
– Változik a bajnokság lebonyolítási rendje, az ellenfelek
háza táján is sok a bizonytalanság. Mire számít?
– Az új rendszert én is csak
a híradásokból ismerem, nem
teljesen világos. Az jó, hogy
lesz még egy középszakasz,
mert több mérkőzést játszunk,
de hogy csak odavágó, és ki hol
játszik és a Szolnok mikor száll
be az Adria-ligából? Ez megint
egy gyors, nem kellően átgondolt döntés volt. A Szolnokon
kívül az Albacomp és a Körmend lehet komoly ellenfél. A
Falcóval nem tudni, mi lesz, a
Kecskemét és a Pécs erősödhet
is. Nem látszik túl sok csapat
stabilnak, de bármi bejöhet, a
légiósigazolás is szerencse kérdése. Sok függ attól, ki tud jól
és olcsón igazolni.
(joko)

Pakson rendezték a kosárlabda
diákolimpia országos döntőjét
az 1995-ben született korosztály
számára. A lányok nyolcas mezőnyében a szekszárdi I. Béla
Gimnázium, a fiúk között pedig
a paksi Vak Bottyán Gimnázium csapata indult harcba a helyezésekért a megyéből. A Nagy
László irányította paksi fiúk az
első játéknapon a kecskeméti
Bányai Júlia Gimnázium csapata ellen 89-85-re nyertek, a következő találkozón a fél korosztályos válogatottat felvonultató
szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium ellen 78-55-re kikaptak.

A következő nap a miskolci Fényi Gyula Gimnázium csapatát
verték 70-47-re, majd a döntőbe
jutásért a szombathelyi Bolyai
János Gimnáziumot gyűrték le
72-40-re. Vasárnap az aranyéremért ismét a szombathelyi
Nagy Lajos Gimnázium következett, az összecsapást a favorit
Vas megyeiek 75-55-re nyerték. A döntő „All Star” csapatába beválasztották Illés Mátét,
a csapat legjobbja címet pedig
Antóni Csanád Zoltán és Papp
Márk érdemelte ki. A szekszárdi lányok a negyedik helyen végeztek.
(joko)

Fotó: Molnár Gyula

Ezüstérmes lett a Vak Bottyán
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Kétarcú volt az idei szezon

Fotó: TelePaks

Az NB III. Dráva csoportjának
megnyerése után már magasabb színvonalú bajnokságban,
a Ness Hungary NB II. Nyugati
csoportjában kezdte a 2011/12es évadot a Paksi FC II. Lengyel Ferenc együttese megszenvedte az osztályváltást, a
19-20 éves fiatalok nehezen
szokták meg a nagyobb iramot,
a gyorsabb gondolkodást, sőt
az első csapattól több olyan
labdarúgó is távozott, aki sokat
tett a feljutásért.
– Amikor stabilabb lett a keretünk, összeraktuk a játékunkat és taktikailag is fejlőd-

tünk, szakmailag is más lett a
munka. Az őszi szezon utolsó
fordulói remekül sikerültek,
immár minőségi teljesítménynyel megalapoztuk a bennmaradásunkat – értékelt a vezetőedző. A tavasz első felében
több komoly sikert könyvelhetett el a zöld-fehér gárda. Az
élmezőnyhöz tartozó Gyirmót
otthonából ponttal távoztak,
majd győztek Kozármislenyben és Baján, de az alsó régióban található Budaörs egylete
ellen is diadalmaskodtak. A
záró fordulók ismét nem az elvártak szerint alakultak, de vé-

gül az alapvető célt teljesítve
meghosszabbította NB II-es
tagságát a Paksi FC II. A csapat a lefújáskor olyan patinás
klubokat előzött meg, mint a
Sopron, a Győr II., a Dunaújváros és a már említett Budaörs. Lengyel Ferenc és csapata
júniusban jól megérdemelt pihenőjét tölti, de a tréner fejben
már a jövőt tervezi.
– Fiatal csapattal vágunk neki
a következő bajnokságnak
is. Egyrészt ez a klub érdeke,
másrészt nem nyomaszt minket eredménykényszer, bár
szeretnénk minél előkelőbb

helyen végezni. A következő
bajnokság után, az átszervezések miatt a 2013/14-es szezont
minden bizonnyal már alacsonyabb osztályban kezdjük.
Nehéz, de tartalmas év elé nézünk, remélem, többen megcsillantják tudásukat az NB IIes mérkőzéseken azok közül,
akik az élvonalbeli gárda keretéhez kerülhetnek – tette hozzá
Lengyel Ferenc. A Paksi FC II.
felkészülését július 2-án kezdi,
a 2012/13-as bajnoki küzdelemsorozat augusztus 18-án
indul.
Faller Gábor

Sárkányhajóban is jók
a paksi sportolók

Két arany,
három ezüst
kajak-kenuban

Ismét csatakiáltásoktól és dobszótól volt hangos a Fadd-Dombori Duna-holtág. A háromnapos
Sárkányhajó-fesztiválon az ország krémje megjelent, az esemény ugyanis válogató volt a
2013-as szegedi Európa-bajnokságra és a klub legénység világbajnokságra is.
– A válogatás úgy történik,
hogy a klubra épül a nemzeti

A Velencei-tavi Sukorón rendezték a kajak-kenu diákolimpiát. Az ASE szakosztálya
két arany- és három ezüstéremmel, valamint számos
helyezéssel tért haza. Első
helyen végzett C2 ffi serdülő
2000 m-en a Koleszár Zoltán–Török M. Aurél páros. A
C4 ffi ifi 1000 m-en a Blatt
Kristóf–Péri Dávid–Török M.
Aurél–Till József egység nem
talált legyőzőre. Cseh Olivér
C1 ffi kölyök harmadik 2000
m-en, C2 ffi ifi 2000 m-en a
Blatt Kristóf–Till József és C4
ffi serdülő 1000 m-en a Hanol
Dávid–Koleszár Zoltán–Fritz
Marcell–Huszák Donát négyes
a második helyen ért célba.

csapat. A válogatókon a klubok
indulnak, és a legjobb elnyeri a
jogot a világbajnoki indulásra.
Az együttes 14 tagjához más
egyesületektől további hat fő
csatlakozhat, így a nemzetközi eseményen erős társaság
indulhat. Tavaly Tampában a
magyar felnőtt válogatott 2000
méteren első helyen végzett, ez
kellő motivációt jelent a mos-

tani válogatón indulóknak – fogalmazott Sziklenka László, a
Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke. Az első nap ifjúsági
versenyén nyolc csapat közül
az Energetikai Szakközépiskola legénysége aranyérmesként
zárt. A következő napokon már
a felnőttek uralták a vizet: profik, amatőrök, idősebbek, fiatalok, hölgyek és urak lapátoltak
egy hajóban. A 200 méteres
szabadidős vegyes futamon a
Paksi-Sárkány-ha-Jó elnevezésű formáció diadalmaskodott,
a csapatnak az Atomerőmű SE
kajak-kenu szakosztálya segédkezett a felkészülésben.
– Tavaly indultunk első versenyünkön. A cél az, hogy továbbra is együtt maradjon az
egylet, és együtt tudjunk sportolni. A közösség kiváló, munkatársak, családok és barátok
alkotják az együttest – mondta
el Prantner János csapatvezető. A versenynaptár a senior
és U23 magyar bajnokság és
válogatóval folytatódik Velencén. A Fadd-Dombori Dunaholtág következő eseménye az
Európa-bajnokság edzőtábora
lesz július 9. és 15. között.
efgé

Cselgáncshírek
Szlovákiában, a Pezinok Kupán léptek tatamira az ASE
cselgáncsozói. Sárosi Sára (63
kg) és Hosnyánszki Dániel (66
kg) a dobogó tetejére állhatott
fel, Zimmermann László (66
kg) a második, Akkermann
Gergő (60 kg) a harmadik helyen végzett.
joko
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Az ASE közgyűlésén a klub örökös tagjának választották Csom István sakkozót. A sportág egyik hazai kiválósága a
napokban töltötte be 72. évét, és már a
visszavonuláson gondolkodik. Hosszú
pályafutása alatt rengeteg dicsőséget
szerzett a nemzeti csapatban. A nemzetközi nagymesteri címet 1973-ban szerezte meg, a magyar válogatottban 184
alkalommal szerepelt. Az első sikereket
1970-ben érte el: Európa-bajnoki és
olimpiai ezüstérem volt az az évi termés.
Magyar bajnoki cím és egy újabb olimpiai ezüst 1972-ben, Európa-bajnoki bronz
1973-ban és Eb-ezüst 1977-ben az újabb
trófeák. A csúcsra 1978-ban érkezett: a
Portisch-Ribli-Sax-Adorján-Csom-Vadász összeállítású magyar válogatott
Buenos Airesben olimpiai bajnoki címet
nyert a nagy rivális Szovjetunió előtt.
Harmadik olimpiai és Európa-bajnoki
ezüstjét nyerte 1980-ban, Eb-bronzérmes 1983-ban és világbajnoki ezüstérmes
1985-ben.
– Hogy kezdődött ez a sikerekben gazdag
pályafutás?
– Édesapámmal a Városmajorba jártunk ki
az ’50-es évek elején, akkor még nagy divat
volt a szabadtéri sakkozás. Ott kezdődött. A
Petőfi gimnáziumba jártam, fociztam, teniszeztem, nem akartam sakkozó lenni. 1954ben megnyertem a középiskolás országos
bajnokságot, 1958-ban pedig leigazolt a
VTSK, a Fővárosi Tanács csapata. Ennek
ellenére én a fizikai sportágakhoz vonzódtam, és a TF-re felvételiztem. A sorsomat
végül az döntötte el, hogy nem vettek fel,
így lettem sakkozó. A sakk választott ki engem, nem én a sakkot.
– Hogy jutott el a válogatottságig?
– Külkereskedelmi vonalon kezdtem dolgozni 1962-ben, és esti tagozaton jártam
a Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetemre, átkerültem a Külker SC-be.

Fotó: Molnár Gyula

Megmelengette a szívét az elismerés

Rá egy évre sakkmester címet szereztem,
és a Budapesti Spartacusba igazoltam. Így
indult a pályám: hat óra munka, két óra
munkaidő-kedvezmény a sakkozásra. A válogatottban 1964-ben Jugoszlávia ellen debütáltam. Az első olimpiai válogatottságom
1968-ban Luganóban volt.
– Minek volt köszönhető az a sok siker,
amit a válogatottal elértek?
– Az 1970-es a magyar sakk arany évtizede volt. Generációváltás történt, és nem
ivódott belénk a szovjet sakk mérhetetlen
tisztelete. Amikor 1968-ban az orosz föderáció csapata ellen nyertünk, akkor felvetettem, hogy akár a szovjet válogatottat is
megverhetjük. Le is szúrtak azonnal, hogy
mondhatok ilyet. Tíz évvel később Buenos
Airesben sikerült. Azt azért tudni kell, hogy
nagy volt a fölényük, mindig szovjet volt a
világbajnok, hosszú évtizedeken keresztül.
Szakmailag a legnagyobb eredménynek az
1980-as olimpiai ezüstérmet tartom. Máltán
a komplett szovjet csapattal szemben holtversenyben az első helyen végeztünk, és
csak Buchholz-számítással kaptunk ki. A
sakkban kétévente rendeznek olimpiát, én
kilencen vettem részt.
– Hogy vezetett az útja az ASE-hoz?

– Azt hittem, a Spariból megyek nyugdíjba, de az élet másképp alakult. Nagyon jó
csapatunk volt, kilencszer nyertünk bajnokságot, 1982-ben BEK-győztesek voltunk.
Onnan lettem válogatott, vezetőedző is
voltam. Rendszerváltás után kezdett leépülni a klub, 1990-ben, 28 év után jöttem el.
Debrecenbe, majd Kecskemétre mentem,
de előbbinél megszűnt a csapat, utóbbinál
pedig anyagi gondok voltak. Az ASE NB
I-be frissen felkerült csapatához 1997-ben
hívott Gosztola István. A versenyzés mellett az ifjúság képzése lett a feladatom. Ács
Peti akkor tűnt fel, Berkes Fecóval pedig
nagyon sokat dolgoztunk együtt.
– Felhagy az oktatással. Miért?
– Amikor idekerültem, kidolgoztunk egy
oktatási rendszert, amivel hatékonyabban
tudtunk dolgozni, mint a könyvekből. Az
edzőkkel (Vidéki Sándor, Molnár Béla,
dr. Hazai László) kineveltünk egy új generációt. Antal Tibor Kende volt az utolsó
tanítványom. Az ezredforduló óta történt
egy óriási informatikai robbanás, a számítógépes programok átalakítják a gondolkodást. A játékos megkérdezi a számítógépet,
hogy mit lépjen, a gép pedig főleg a taktikai részt erősíti. Megbomlottak a tervezési
lehetőségek, egyre nagyobb szerepe van a
memorizálásnak. Ez a világ már nem az én
világom, a sakkoktatás nem olyan formában megy, ahogy én tanultam. Ami ehhez a
világhoz kell, nekem nincs meg. Gyakorlatilag tudomásul kell venni, hogy nem tudok
segíteni a fiataloknak.
– Mit jelent az ASE örökös tagjának lenni?
– Már azon gondolkodtam, hogy bejelentem: befejeztem, de nagyon nehéz volt.
Akkor hogy jöttem volna vissza, ha elköszöntem? De így most bármikor jöhetek
segíteni, a sakk-kultúra, a magyar sakk története is hozzátartozik a tudáshoz. Az, hogy
az ASE örökös tagja lettem, nagyon megmelengette a szívem.
Kovács József

Diákok is buzdítják a csapatot
Az Újpest elleni 2:0-ra megnyert tavaszi mérkőzéssel kezdődött és a Ferencváros 4:2-es
legyőzésével zárult a Szurkoljunk együtt! kezdeményezés.
A paksi és a környékbeli általános iskolákat célzó sorozat
keretében hat mérkőzésen átlagosan kétszáz diák és peda-

gógus tekintette meg az OTP
Bank Ligában szereplő MVM
Paks hazai pályán játszott
meccseit.
– Pozitív volt a kezdeményezés visszhangja, nagyon sok
gyermek látogatott ki így a
mérkőzéseinkre. Külön ki kell
emelnem, hogy nemcsak paksi,

hanem tolnai és cecei általános
iskolák is szurkoltak a zöldfehéreknek – összegzett Balog
Judit, a Paksi FC ügyvezetője.
A diákoknak külön szektort
biztosított a klub, akik nagy
lelkesedéssel drukkoltak a
paksi csapatnak. A legtöbb tanulót a Deák Ferenc Általános

Iskola toborozta, másodikként
a Bezerédj, harmadik helyen
a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
végzett, jutalmuk sportszervásárlási utalvány, melyet a
Ferencváros elleni mérkőzés
szünetében vehettek át.
Faller Gábor
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Teniszhírek

Tóparton értékeltek

Két győzelemmel és öt vereséggel zárta az OB II-es teniszbajnokság tavaszi küzdelemsorozatát a Paksi Sportegyesület
teniszcsapata. A teljesítmény
a tavalyi hasonló időszakhoz
képest gyengébb: 2012-ben
az első kört követően a nyolc
egylet közül mindössze egyet
sikerült megelőzni a zöld-fehéreknek. Szeptemberben az
alsóházban folytatják Barta
Attiláék, ahol négy csapat játszik az 5-6. helyért, a bennmaradásért. – Az őszi fordulót
a legerősebb felállásban kell
majd végigjátszanunk. Van
esélyünk rá, hogy mind a három találkozót megnyerjük,
pozitívum, hogy mindhárom
mérkőzésünket itthon játsszuk.
Legfiatalabb játékosunknak,
Pétersz Donátnak addigra ki
kell hevernie a sérülését, számítok rá a kezdő csapatban –
értékelt a csapatvezető. Nyáron
a gárdából többen országos
egyéni versenyeken vesznek
részt, így egyrészt formában
tartják magukat, másrészt nagyobb meccsrutinnal vágnak
neki az őszi szezonnak.

A 3. Atomic Boys Horgászversenyen 23-an ragadtak pecabotot, a kosárlabda-szurkolók
a Vörösmalmi tó partján értékelték a 2011/12-es idényt. A
horgászok stílusosan szurkolótáborokkal érkeztek: feleségek, gyermekek, testvérek, barátok és szülők sarkallták jobb
teljesítményre a vállalkozó
kedvűeket. Az etetőanyagok
kiválasztása közben a kosár-

A magyar senior teniszezők 4550 éves korosztálya júniusban
Balatonbogláron 2. kategóriás
versenyen mérte össze tudását.
Ott volt Barta Attila, a PSE játékosa is, aki áprilisban egy kisebb
rangsorolású
megmérettetést
már megnyert. A tóparti városban komoly létszámú mezőny,
32-es tábla jött össze. – Mivel
még nincs hivatalos rangsorom,
nem voltam kiemelt. Az elődöntőig jutottam, ahol a magyar
ranglista 3. helyezettjével kellett
játszanom a döntőbe jutásért.
Szoros küzdelemben maradtam
alul a világranglista 256. helyezettje ellen, remélem, lesz alkalmam visszavágni. A harmadik
hellyel 40 pontot gyűjtöttem,
ami hozzáadódik az eddigi 60hoz. Július 1-jén adják ki az új
ranglistát, ahol várhatóan a 9. leszek, így a magyar bajnokságon
már kiemeltként vehetek részt –
fogalmazott a paksi versenyző.
Barta Attila következő versenye
július végén lesz Budapesten,
ahol már nemcsak magyar, hanem világranglista pontokért is
zajlik a küzdelem.
Faller Gábor

Közlekedj okosan!
A legbiztonságosabb kereszteződés a körforgalom, de csak
akkor, ha a közlekedők betartják a vonatkozó szabályokat.
A Paksi Rendőrkapitánysággal közösen indított közlekedésbiztonsági sorozatunkban
ezeket tekintjük át dióhéjban.
Általában nagy forgalmú vagy
veszélyes
útkereszteződésekben alakítanak ki körforgalmat,
ami azért biztonságosabb a hagyományos útkereszteződésnél,

mert így a járművek nem keresztezik áthaladáskor egymás
útját. A körforgalom előnye
még, hogy ha valaki eltéveszti
a kihajtást, akkor újra körbejárva korrigálhat. A körforgalom
lehet egy- vagy többsávos, Pakson előbbire van példa. Legyen
azonban szó bármelyikről, nagyon fontos szabály, hogy aki
már a körforgalomban közlekedik, elsőbbséget élvez a körforgalomba behajtó járművekkel
szemben. A behajtásnál nem kell
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labdacsapat idei teljesítményének elemzésére is futotta. – Az
eleje pokoli, a vége teljesen
rendben volt. Sajnos az elején elrontottuk, ezért nem kerültünk a legjobb négybe, bár
az esély így is megvolt. Ha a
jövő csapatába hozunk három
jó légióst, akár a Szolnokkal is
versenyben lehetünk – értékelt
Ábri Lukács, a szurkolói csoport tagja.
-efgé-

REKORDSZÁMÚ NEVEZŐVEL, összesen 36 csapat 108 horgászának részvételével zajlott az Atomerőmű Horgászegyesület szervezésében a 12. Horgászmaraton a Füzes-tavakon. A 42 órás
megmérettetésen a korábbi többszörös győztes Marosi László–
Marosi Attila–Sebestyén Arnold Gábor alkotta trió végzett az
első helyen. A legények közel 120 kilogramm hallal bizonyultak a legjobbnak.

irányjelzést adni, hiszen egyértelmű a jobbra tartó forgalmi
irány, ráadásul a kint felejtett
index téves információ lehet
a behaladóknak, ezért balesetveszélyes helyzetet teremthet.
Ezzel szemben a kihajtási szándékot minden esetben kötelező
jelezni! Bármilyen biztonságos
is a körforgalom, szükség van
odafigyelésre: a körforgalmat
olyan sebességgel kell megközelíteni, hogy az elsőbbségadási
kötelezettségnek eleget tudjon
tenni a járművezető. Kihaladásnál arra kell figyelni, hogy ha
gyalogátkelőhely van az úton,

ott a gyalogosnak van elsőbbsége. A paksi körforgalom esetében ilyenkor az elsőbbséget adó
jármű még belóghat a körsávba,
amire szintén figyelni kell. Fontos még, hogy körforgalmú úton
tilos megfordulni, illetve tolatni,
megállni és várakozni. Herman
Gábor, a közlekedésrendészeti
alosztály vezetője arra is felhívja a figyelmet, hogy ha valaki
hosszabb külföldi útról tér vissza
vagy éppen fordítva, külföldre
utazik, ne vezessen a megszokott rutin szerint, mert az egyes
országokban eltérőek lehetnek a
közlekedési szabályok!
-gy-

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése

Paksi Hírnök
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FÁJDALOMMENTES VIZSGÁLATOK

GASZTROENTEROLÓGIA:
A RÉGIÓ LEGNAGYOBB
FORGALMÚ MAGÁNRENDELŐJE
A pécsi Villa Doctoris Medici Magánrendelő és Diagnosztikai Komplexum neve
egyaránt ismerős a betegek és az orvosok
számára, mert a régióban itt végzik a legtöbb gyomor-bélrendszerrel kapcsolatos
magán endoszkópos vizsgálatot.
Mint dr. Király Ágnes orvosigazgató elmondta, tudják jól, hogy néhány gasztroenterológiai vizsgálat és beavatkozás kellemetlenséggel jár a páciensek számára,
éppen ezért több kíméletes megoldást is
kínálnak a vizsgálatok elvégzésére. A legszélesebb gyomor-bélrendszeri eszközös
diagnosztikai profillal rendelkeznek, ezek
a berendezések a XXI. század legmodernebb technikáját képviselik.
– Számos szakterületen belül olyan eszközös diagnosztikai modulokkal és terápiás
eljárásokkal foglalkozunk, melyek egyedülállóan csak a mi intézetünkben érhetők el
Magyarországon. Diagnosztikai és kezelési
módszereink szigorúan követik az amerikai
és európai szakmai társaságok legújabb
ajánlásait – mondta dr. Király Ágnes.
– A gasztroenterológiai panaszokkal hozzánk érkező páciensek számára biztosítjuk
a kapszulás endoszkópos vizsgálatot, az
altatásban végzett gyomor- vagy vastagbéltükrözést, amelyek során a betegek

nem éreznek fájdalmat. A kapszula-endoszkópos vizsgálat teljesen fájdalommentes, mert csak egy tabletta nagyságú
minikamerát kell lenyelnie a páciensnek,
ez a kis berendezés végighalad a gyomron
és a beleken, miközben készíti a felvételeket. A természetes távozást követően értékeljük ki az eredményeket.
Dr. Király Ágnes szerint komoly probléma, hogy felvilágosítás hiányában nem
kerülnek be kellő számban az egészségügy látókörébe azok az emberek, akiknek
az elsőfokú hozzátartozója vastagbél-daganatos betegségben szenvedett. Az ő

esetükben 2-6 szoros a daganatos betegségre való hajlam.
– A nemzetközi ajánlások alapján az elsőfokú rokonoknak mindenképpen ajánlott
a szűrővizsgálat, méghozzá tíz évvel fiatalabb korban, mint ahány éves korában
megállapították az adott betegnél a daganatot. Tehát az ötvenéves daganatos
beteg esetén a hozzátartozó negyvenéves korában jelentkezzen az első szűrésre. Általános érvényű, hogy a családtagok
legkésőbb 45 évesen menjenek el ellenőrzésre. 50 év felett mindenképpen erősen
ajánlott a családi terheltséggel nem rendelkező emberek számára is a szűrővizsgálat.
A daganatos betegségre fokozott rizikót
jelent a bélben lévő polip, a túltermelt
növekedési hormon, illetve a gyulladásos
bélbetegségek jelenléte, például a fekélyes vastagbél-gyulladás, vagy a családban előforduló vastagbélrák.
A szűréssel nagy pontossággal megállapítható a probléma, éppen ezért a gyomor-bélrendszeri szűrőcsomag egészíti
ki széklet-, labor és a hasi ultrahangot a
kapszula endoszkópiával vagy a vastagbéltükrözéssel. Ez utóbbi annyiból praktikusabb, hogy ha szükség lenne beavatkozásra, az is azonnal elvégezhető.
– Az egészség nem vásárolható meg. Tudatában vagyunk annak, hogy a hozzánk
forduló beteg a legdrágább kincsét bízta
ránk. Ezért azon vagyunk, hogy korrekt
munkával háláljuk meg a bizalmat és
gyorsan átsegítsük a betegség okozta
nehéz időszakon. Az elégedetten, gyógyultan távozó páciens jelenti számunkra
azt a sikert, amelyért nap mint nap dolgozunk – mondta az orvosigazgató.
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