A legnagyobb törvényességi őr nem a jegyző, hanem a nyilvánosság. Az önkormányzat
valamennyi szerződése fent van az interneten, bármelyik megtekinthető – fogalmaz
dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző, aki 22 éve irányítja a polgármesteri hivatalt.
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A vízbázis védelméért
Pakson és
Dunakömlődön
A város érdeke, hogy egészséges ivóvízzel történjen a lakosság ellátása,
és ennek biztosítása érdekében átfogó vízbázis-diagnosztikai vizsgálat
előkészítésébe kezdtek: a víztermelő kutakról felméréssel megállapítható, hogy hosszú távon jó minőségben, jó hozammal képesek-e ellátni a lakosságot nyers vízzel. A vízbázisvédelmi projekt lényege, hogy
szennyezésfeltáró fúrásokat végeznek, figyelőkutakat létesítenek Pakson és Dunakömlődön.
A „Paks és Dunakömlőd üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai
vizsgálata” elnevezésű projekt az Európai Unió támogatásával valósul
meg, nettó összköltsége: 101.589.200 forint.
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Döntés után
Óvodai csoport áthelyezéséről, nyolc utca átnevezéséről,
kitüntetettekről és alapítványi
támogatásokról
határozott
egyebek mellett májusi soros
ülésén a képviselő-testület.
Törvényi kötelezettségnek eleget téve városi intézmények
alapító okiratának módosításáról határozott a testület. Eszerint a Bóbita Bölcsőde, a Városi
Múzeum és a Pákolitz István
Városi Könyvtár neve előtt
ezentúl szerepelni fog a „Paksi” szó. Döntött a grémium a
Paks–Pusztahencse–Németkér
Önkormányzatok Óvoda Intézményfenntartó Társulásának
megszüntetéséről, melyet az
oktatási rendszer átszervezése
miatt kértek a tagtelepülések.
A Napsugár Óvodát érintően
nem ez volt az egyetlen változás. Mivel a dunakömlődi tagóvodába olyan sok gyermeket
írattak be, hogy nem férnek el

a jelenlegi egy csoportban, a
Munkácsy utcai tagintézményben viszont kevesebb lesz az
óvodás szeptembertől, és nem
tudnak három csoportot indítani, így a testület úgy döntött,
hogy átcsoportosít. A 2013/14es nevelési évben két csoport
indul a Munkácsy utcai tagóvodában és kettő a dunakömlődi
tagóvodában is. Az átszervezés
nem jár létszámleépítéssel, csak
munkahely-áthelyezéssel, ezért
szeptembertől is 23 pedagógus
és 15 szakmai munkát segítő,
valamint kisegítő technikai
munkatárs dolgozik majd a
Napsugár Óvoda 11 csoportjában. A képviselők áttekintették a Benedek Elek Óvodában
indítható csoportok számát is,
változás ebben az intézményben nem várható. Hat csoport
indul a Hétszínvirág, a Kishegyi úti és a Mesevár tagóvodában is, 37 óvodapedagógus irányításával.

Idén is biztosítja a kedvezményes nyári étkeztetés lehetőségét
a rászoruló több mint száz gyermek számára az önkormányzat
Pakson és a külső településrészeken. A program anyagi hátterét 2013-ban is a város vállalja
fel, hárommillió forintot különítettek el erre a célra, tudtuk meg
Hajdú János polgármestertől.
Megváltozik június 15-től nyolc
paksi utca neve: azok a közterületek, melyek nevei a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása
szerint XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetők. Az
ügyben a lakosság véleményét is
figyelembe véve hozta meg határozatát a testület, eszerint az Alpári Gyula utca Wigner Jenő, az
Április 4. Búzavirág utca, a Rajk
László Móricz Zsigmond utca, a
Ságvári Endre Móra Ferenc utca,
a Szabó Erzsébet Tulipán utca, a
Takács György dr. Pongrácz Sándor utca, a Wiedemann Antal
Levendula utca és a Zalka Máté

Sólyom Károly utca lett. A változás június 15-től hatályos. Az
utcanévtáblák néhány hét alatt
elkészülnek, de egy évig még a
régieket is kinn hagyják áthúzva.
Az okmánycserék ingyenesek
lesznek, az érintett ingatlantulajdonosokat minderről kiértesítik
– tájékoztatott dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző.
Zárt ülésen tárgyaltak a képviselők személyi kérdésekről. A Városi Múzeum igazgatói állására
kiírt pályázat nyertese Váradyné
Péterfi Zsuzsanna lett, kinevezése öt évre szól. Gyermekeinkért
kitüntetésben két pedagógus
részesül: Till Józsefné és Báthoryné Borsai Éva. Az elismerést
a június 6-i pedagógusnapon
vehetik át. A Pongrácz Sándorkitüntetést Böcz Zoltánnénak
adományozzák a június 28-i
Semmelweis-napon.
Következő ülését szep
tember
ben tartja a grémium.
-dal-

Idén is lesz panelprogram,
ötven-ötvenmilliós a keret
Július 2-től lehet beadni az
energiatakarékos
felújítást
segítő pályázatokat az önkormányzathoz. Az idei keret a
hagyományos és panelépületek esetében is 50-50 millió
forint.

2012-ben kétszáz pályázat érkezett a városházára az energiatakarékos felújításra kiírt önkormányzati pályázatra, közel 200
millió forint támogatással segítette a város az otthonaik korszerűsítéséről döntő paksiakat.
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A képviselő-testület májusi
rendkívüli ülésén úgy határozott, hogy idén is biztosítja a
lehetőséget, és megjelenteti a
panel-, illetve hagyományos
szerkezetű lakások felújítását
segítő, energiamegtakarítást
célzó pályázatát. Mintegy tíz
éve juthatnak az ingatlantulajdonosok ekképp hőszigetelési, fűtéskorszerűsítési támogatáshoz a városban. Ennek
köszönhetően a panellakások
több mint 70%-át korszerűsítették eddig. A mostani
keretösszeg 50-50 millió forint. Pályázni fal- és tetőszigetelésre, nyílászárócserére és
fűtéskorszerűsítésre lehet. Az
elnyerhető maximális összeg
lakásonként panelnél egyféle
munkára 300 ezer, többféle
munkavégzésre 600 ezer fo-

rint lesz, míg hagyományos
építésű házaknál 400 ezer forint. A teljes bekerülési ös�szeg legfeljebb 50%-a pályázható. A felhívás a napokban
jelent meg a város honlapján,
ahonnan a pályázati adatlap is letölthető. A kitöltött
nyomtatvány mellé csatolni
kell a tulajdoni lapot, fényképeket, amelyek igazolják azt
az állapotot, amit a pályázó
korszerűsíteni szeretne, illetve azt a költségvetést, árajánlatot, amelyet a vállalkozó állít ki a tervezett munkáról, ez
alapján állapítják majd meg
a támogatási összeget – tájékoztatott Fekete Beatrix ügyintéző. A pályázatokat július
2-től lehet leadni személyesen
a városházán.
Dallos Szilvia
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Szelektív hulladékgyűjtés: a lakosság
és a hulladékkezelő is jól vizsgázott
Megduplázódott a hulladéklerakóra havonta beérkező,
szelektíven gyűjtött hulladék
mennyisége és bár előfordul,
hogy nemcsak fém, papír és
műanyag kerül a szelektív
konténerekbe,
jellemzően
megtisztított hulladékot válogatnak a telepen. Az első értékesítés is megtörtént már: 11
tonna bálázott PET-palackot
szállítottak el Paksról.
Folyamatosan és egyenletesen
nő a hulladéklerakóra a lakosságtól beszállított szelektív hulladék mennyisége. Míg januárban 30 tonna érkezett a telepre,
márciusban már 43, áprilisban
pedig 63 tonna. Ez a mennyiség
a lakosságszámhoz viszonyítva
országos szinten is nagyon jó
eredménynek számít, tájékoztatott dr. Sárosi József, a Paksi
Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője, akitől megtudtuk azt
is, hogy a nyári hónapokban

további 10%-nyi emelkedést
várnak. A mennyiség mellett a
szelektált szemét tisztasága is
megfelelő. A cégvezető ugyanakkor azt kérte a paksiaktól,
hogy csak a gyűjtőedényen feltüntetett hulladékfajtákat tegyék
a kukákba, például krumpli- és
tojáshéjjal teli zacskókat ne. A
zöldhulladék-gyűjtő
járatok
tapasztalatairól szólva azt is kérésként fogalmazta meg, hogy
az előírásoknak megfelelően a
gallyakat, faágakat összeaprítva
és kötegelve helyezzék ki az ingatlanok elé. Fontos tudni, hogy
a veszélyes hulladék és az építési
törmelék kizárólag a hulladékudvarban adható le, ezeket egy
gyűjtőjárat sem szállíthatja el az
utcákról.
Az már most valószínű, hogy
a nyári hónapokban nem lesz
elegendő a szelektív hulladék
kéthetenkénti elszállítása, ha
szükséges, sűrítik a járatokat, és
ha kell, áttérnek a kétműszakos

munkarendre a telepen, mondta el az ügyvezető. A napokban
már az első hulladékbálák értékesítése is megtörtént: 11 tonnányi leválogatott, bálázott natúr
és kék PET-palackot szállítottak el Paksról, júniusban pedig
már papírbálákat is visznek. A
lakosság mellett a hulladékkezelő központ technológiája is jól
vizsgázott, az indulás óta eltelt
öt hónap alatt apróbb hibákat
kellett csak elhárítania a szakembereknek.
A szelektív hulladékgyűjtés
népszerűsítése érdekében a tájékoztató előadások és szeméttelepi látogatások szervezése
mellett műanyagkupak-gyűjtési
versenyt is hirdetett az önkormányzat a paksi óvodásoknak és
általános iskolásoknak. Az eredményt a városi gyermeknapon
hirdették ki. Az óvodák versenyében első helyezett a Napsugár óvoda Eötvös utcai tagóvodájának Pillangó csoportja lett

(kirándulást nyertek Gáti Mariann faddi Meseházába), második helyen a Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág tagóvodájának
Kiscimborák csoportja végzett
(a Csurgó zenekar koncertjét
nyerték), míg a harmadik helyet
a Napsugár Óvoda Vörösmarty
úti tagóvodájának Napraforgó
csoportja szerezte meg (a Holló zenekar koncertjét nyerték).
Az iskolák vetélkedésében első
helyen a Deák Ferenc Általános
Iskola 4. osztálya végzett (nyereményük: négy nap teljes ellátással a Cseresznyéskert Erdei
Iskolában), második helyezett
a Bezerédj Általános Iskola 3.
b osztálya lett (három nap teljes ellátással a Cseresznyéskert
Erdei Iskolában), míg a harmadik helyet a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 2. a osztálya
szerezte meg (két nap teljes ellátással a Cseresznyéskert Erdei
Iskolában).
Dallos Szilvia

Pihenőhely is lesz a csámpai kerékpárúton
Négyezer köbméter földet,
kétezerötszáz köbméter ágyazati anyagot és kétezer köbméter betont mozgattak meg eddig a Csámpára vezető új paksi
kerékpárútszakasz építői. A
beruházás, értékét tekintve,
50%-os készültségű, de most
következik a látványosabb,
gyorsabb része az építésnek,
így június második hetében
befejeződik a betonréteg kialakítása és ezzel párhuzamosan az aszfaltozógépek is
elindulnak a belterületi szakaszon. Az európai uniós pályázati támogatással megvalósuló
beruházást jelentősen hátráltatta a márciusi hó, majd a sok
esőzés, így mintegy másfél
hetes csúszásban vannak az
építők. Ez a lemaradás behozható, így a szerződés szerinti
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július 15-i átadási határidőt
tartani tudják, tájékoztatott
Károlyi Sándor fő-építésvezető. Az építkezés alatt jelentős
közműkiváltások is történtek,
és a csámpai szakasz mellett
a közvilágítást biztosítandó,
öt lámpaoszlopot helyeztek
ki. A kivitelezés nem zavarta a hatos főút forgalmát, a
csomópontokban kell majd
számítani
forgalomlassító
táblákra, amikor az elkerülő
úti kivezetésnél átalakítják a
villanyrendőrt a kerékpáros
forgalom biztosítására, illetve
villogót helyeznek ki a déli bejárónál a Csámpához átvezető
szakaszhoz.
Az építkezéssel párhuzamosan
elkezdődött egy pihenőhely
építésének tervezése is a kerékpárútszakasz végén Csám-

pán. Az elképzelések szerint a
fedett tér a közösségi ház udvarán épül meg. Az előkészületek megkezdődtek, jelenleg a
közútkezelővel tárgyal az önkormányzat, mert a telken álló
magasfeszültségű távvezeték
valószínűleg megakadályozza,
hogy a melléképület helyén
épüljön meg a pihenő, ahogy
eredetileg tervezték. Ha ez
így lesz, akkor a ház udvarán
készül el a nyitott, fedett, csoportok befogadására alkalmas,
konyhával, vizesblokkal, és ha
a költségvetés engedi, kemencével is felszerelt közösségi tér,
tudtuk meg Tell Edittől, Paks
alpolgármesterétől. Az egyeztetési folyamat lezárulta után
várhatóan a nyár végén indul
meg a kivitelezés.
-dal-

Schämer Imréné kapta
az Arany Rozmaringot

– Nagyon jólesik, hogy kollégáim gondoltak rám, a német
nemzetiségi
önkormányzat
pedig méltónak tartott az elismerésre. Köszönettel tartozom
nekik, diákjaimnak és családomnak – mondta Schämer
Imréné, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola nyugalmazott
pedagógusa, akinek a szervezet
Arany Rozmaring Díjat adományozott. A nemzetiségi német kultúra ápolása érdekében
végzett közéleti tevékenység
elismerésére alapított kitüntetést a német nemzetiségi napon
adták át, immáron negyedik alkalommal.
Schämer Imréné Horváth Róza
mindig érezte, hogy pedagógus

Népzenei
találkozó
Táncházzal és hangszerbemutatóval is várták a népzene művelőit és kedvelőit a Csengey Dénes
Kulturális Központba június első
hétvégéjén. Paks első alkalommal adott otthont a KÓTA Országos Népzenei Minősítő Versenynek, ahol 23 csoport, illetve
szólista térségi és országos minősítésen vett részt. A zsűri soraiban egy egykori paksi növendék, Berta Alexandra is értékelte
a fellépőket.

lesz, és mivel általános iskolai
némettanára biztatta, és a szülei is támogatták tervét, rálépett
erre az útra és végig is járta. Az
irány nem volt kérdéses számára,
hiszen németkéri németajkú családba született, ami meghatározta
a német nyelv és a sváb hagyományok iránti elkötelezettségét.
Ahogy a méltatásban elhangzott,
a bajai német érettségi után elvégezte a tanítóképzőt német nemzetiségi szakon. Pedagógiai pályája 1972-ben Dunakömlődön
indult, majd 1979-től – 2012-es
nyugállományba vonulásáig – a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában végezte nagy elhivatottsággal munkáját. Az eltelt évek alatt a
szakmai-módszertani megújulás
jegyében folyamatosan képezte
magát, részt vett a Goethe Intézet
által meghirdetett nyári kurzusokon, és továbbképzésen a németországi Ernst-Schneller Főiskolán
Zwickauban. Oroszlánrésze volt
a nemzetiségi német nyelvoktatás iskolai meghonosításában.
Schämer Imréné azt tapasztalta,
hogy a gyerekek érdeklődőek és
szívesen tanulnak németül, illetve
ismerik meg a sváb hagyományokat. A tanórák mellett is mindent
megtett azért, hogy ez így legyen.
Elkísérte tanítványait a német
önkormányzat karácsonyt, hús-

vétot megelőző, általános iskolásoknak szervezett kézműves
foglalkozásaira, nyári táborokba,
de emlékezetesek az egykori vonatos külföldi utazások, a diákok
fellépései számos rendezvényen.
Mindemellett rendszeresen felkészítette iskolásait nemzetiségi
német tanulmányi és szépkiejtési
versenyekre, volt olyan diákja,
aki az országos döntőben is sikeresen szerepelt. Igen sok tanítványa alapfokú nyelvvizsgával
fejezte be az általános iskolát.
Mint elmondta, munkájában
mindig számíthatott kollégáira,
jó szakmai közösségben dolgozhatott, bizalommal fordulhattak egymáshoz. Ez a kapcsolat
nyugállományba
vonulásával
nem szakadt meg, rendszeresen
meghívják iskolai rendezvényekre, s ő szívesen tesz eleget az invitálásnak. Továbbra is aktívan
érdeklődik a német nemzetiségi
önkormányzat munkája iránt,
és kérésükre szívesen részt vállal
benne, bár ma már ideje nagy
részét négy unokájának szenteli.
Az Arany Rozmaring Díjat Racskó Steffi elnökhelyettes méltató
szavai mellett Féhr Györgytől, a
Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől vehette át
a 15. Német Nemzetiségi Napon.
-gyöngy-

Rovásírásos
tábláról
kérnek
állásfoglalást
2010 őszén egységes Kárpát-medencei székely–magyar rovásos
helynévtábla-mozgalom indult
a Rovás Alapítvány szervezésében, napjainkban több mint
kétszáz településen áll rovástábla. A rendhagyó helységnévjelző
kihelyezését nemrégiben a Jobbik Magyarországért Mozgalom
paksi alapszervezete is kezdeményezte. – A párt mellett számos
civilszervezet
indítványozott
már hasonlót országszerte és
egyre több helyen ismerik, táborokban oktatják ezt az őshonos
írásformát – mondta lapunknak
Horváth Zoltán, a Jobbik paksi
szervezetének elnöke. A tábla
elkészítésének költsége körülbelül 30 ezer forint, ezt a Jobbik
biztosítaná, a szabványos tábla
hitelesítése pedig a közútkezelő
feladata éppúgy, mint az ilyen jellegű táblák elhelyezésének engedélyezése, tájékoztatott Horváth
Zoltán.
Az elnök hozzátette, megkeresésüket a paksi városvezetés
visszautasította. Tell Edit alpolgármester az ügyre reflektálva
lapunknak úgy nyilatkozott, álláspontjuk kialakításához tudományos szakvéleményt kérnek
a magyar rovásírás hiteles emlékeiről.
Az országban több városban
helyeztek már ki rovástáblát,
egyebek mellett Dunaföldváron,
Hódmezővásárhelyen, Ercsiben,
Cegléden és Kaposváron is. A
táblákról ugyanakkor fontos tudni, hogy nem KRESZ-, csupán
tájékoztató, illetve reklámtáblának minősülnek.
Matus D.

Vörös tojóhibridek
650 Ft/db
Vörös és kendermagos
kakasok
(4–4,5 kg) 2300 Ft/db
Tel.: 70/215-0047
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Félidőben
Huszonkét éve irányítja a polgármesteri hivatalt, bonyolítja a választásokat, készíti elő
a képviselő-testület munkáját és biztosítja a
város törvényes működését. Dr. Blazsek Balázs jegyző önkormányzati munkája mellett
több civil tisztséget is betölt.
1989-ben mindenki azt hitte, elég elzavarni
az akkori rendszert és úgy fogunk élni, mint
Ausztriában. Mindenkiben volt egyfajta forradalmi lelkesedés, mind az első helyi képviselő-testületben, mind az egész országban,
emlékszik vissza a rendszerváltásra dr. Blazsek
Balázs. – Akkoriban raktuk le mi is itt helyben
a ma is működő önkormányzatiság alapjait. Az
éjszakába nyúló viták alatt úgy éreztük, hogy
azonnal jobbá tudjuk tenni az életünket. Bebizonyosodott, hogy nem megy olyan gyorsan az
életszínvonal-növekedés, de a ’90-ben megjelent, helyi adókról szóló törvénynek köszönhetően városunk egy kicsit könnyebb helyzetbe
került. Jobban tudtunk élni az önkormányzatisággal, mint azok a települések, amelyek
nem rendelkeztek ilyen jelentős forrással. Paks
ezzel ciklusokon keresztül tudott élni, és ha
visszagondolunk az elmúlt húsz évre, nálunk
az anyagi biztonságnak is köszönhetően soha
nem voltak politikai botrányok, jelezve a közélet nyugalmát – meséli dr. Blazsek Balázs, aki
1991. január 1-jétől jegyző Pakson.
Huszonkét éves pályafutása során kilenc közigazgatási reformot élt át. Mint mondja, az első
képviselő-testületben jó szakembercsapattal
rakták le az alapokat, és ugyanilyen jó gárda segítette munkájukat a hivatalban. A városházán
azóta is mindig kiváló, önálló döntésekre képes
munkatársakkal dolgozik, így mindig gyorsan
és zökkenőmentesen álltak át az újabb és újabb
rendszerekre. Pakson a választások soha nem
hoztak új apparátust, különválasztották a munkát és a politikát. – A szakembergárda minőségét az is mutatja, hogy a januárban elindult
Paksi Járási Hivatalban harminc munkatársunk dolgozik, és a hivatal vezetője, valamint a
Klebelsberg Intézet irányítója is nálunk dolgozott korábban – teszi hozzá.
Az utóbbi idők közigazgatási reformja abban
hozott változást, hogy különválasztották az önkormányzati és az államigazgatási feladatokat.
– A folyamat elején tartunk, még várhatók hatáskörütközések, például az építésügyi igazgatás vagy a szociális igazgatás területén. Ezeket
majd helyreteszi az idő, nincsenek kőbe vésve
a jogszabályok – mondja a főjegyző. A reform
következtében két teljes szervezeti egység került át a Paksi Járási Hivatalhoz: a gyámügy és
az okmányiroda, emellett megosztott lett például az építésügyi hatósági igazgatás, melynek
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felügyeleti része elkerült. Ez a helyzet fejtörést
is okozott a tavaszi esőzések miatti pincebeszakadások után, mert ha régi pincéről van
szó, akkor a felügyelet jogán Szekszárdon intézkednek, hosszadalmas az eljárás. A Pakson
élők pedig megszokták, hogy elég egy telefon
a műszaki osztályra és már a helyszínre siet az
ügyintéző. Segítve a bajbajutottakat, gyorsítva
az eljárást, ezen változtatni szeretne a hivatal,
kezdeményezték az eljárás visszavételét önkormányzati hatáskörbe, tudtuk meg.
A képviselő-testület felterjesztésére 2003-ban
címzetes főjegyzői címet adományozott az
ország miniszterelnöke dr. Blazsek Balázs részére. A szakmai munkát értékelték a megtisztelő címmel, amire nagyon büszke városunk
jegyzője, bár – mint mondta – nemigen használja. Véleménye szerint megbecsülést jelent a
városházán dolgozni. A mai világban, amikor
a nyugdíjas állásról beszélni illúzió, még jobban felértékelődött a köztisztviselői munka.
– Köztisztviselőnek lenni Pakson erkölcsi és
anyagi elismerést jelent. Itt nemcsak pontosan
kapjuk meg a fizetést, hanem a testület döntésének köszönhetően plusz juttatások is járnak
munkánkért. De vannak követelmények is a
köztisztviselőkkel szemben: precizitást, lojalitást várunk el a kollégáktól azért, hogy kön�nyebb legyen a képviselő-testület és a hivatal
közötti munka. A szakmaiságnak és az állandóságnak köszönhetően működik jól a paksi
önkormányzat – emeli ki a főjegyző. Blazsek
Balázs azt is elmondta, hogy a testület biztosította annak a forrását is, hogy nagyon sok, az
ügyiratforgalmat gyorsító, az adminisztratív
költségeket csökkentő intézkedéssel az átlagnál
jóval magasabb színvonalon működhessen a
hivatal. Rendkívül magas szintű számítástechnikai rendszerrel dolgoznak, emellett az iktatóés postázási rendszer is automatizált, haladnak
a korral. Pozitív visszajelzés, hogy egyre többen
veszik igénybe az elektronikus kapcsolattartás
lehetőségét is.
A választások lebonyolítása minden településen a jegyző irányításával történik, aki a választási iroda vezetőjeként ügyel a törvényességre
és a technikai háttérre, a gördülékenységre.
Egy akkora méretű választókörzetben, mint a
paksi, a választások zavartalan lebonyolítása,
a technikai háttér biztosítása jelentős csapatmunka. – Szerencsés vagyok, hiszen az első
választások óta olyan munkatársakkal dolgozhattam a választások heteiben, akik tudják
feladatukat és jól ismerik a maguk területét.
Olyan még nem volt, hogy Paks ne időben
adott volna eredményt. Mind a rögzítés, mind
a szavazatszámlálás rendben volt, a pártok részéről kifogás nem merült fel a lebonyolítást
és az eredményt illetően. – Ez Blazsek Balázs
véleménye szerint a jövőben is így lesz.
A törvényesség biztosítása nemcsak a választások idején fontos feladata egy jegyzőnek, a jog-

szabályi változásoknak való megfelelés állandó,
folyamatos kötelezettség az önkormányzatok
számára. Ahogy a paksi hivatal vezetője fogalmaz: a legnagyobb törvényességi őr mégsem a
jegyző, hanem a nyilvánosság. Az önkormányzat valamennyi szerződése fent van az interneten, bármelyik megtekinthető. – Azon kevés
önkormányzat közé tartozunk, amelyek nem
jártak, járnak bíróságra peres ügyekkel. A jogszabályok betartása magától értetődő feladat,
szeretünk nyugodtan aludni – teszi hozzá a főjegyző, aki állandó kapcsolatot ápol a lakossággal. Mindig megtalálják a paksiak, hiszen soha
nem dolgozik zárt ajtók mögött. Sajnos, mostanában egyre többször érkeznek hozzá igen szomorú ügyekkel, egyre több a devizahitel miatt
bajba jutott Pakson is, nehéz segíteni, de még
okos tanácsot adni is, mondja. Munkalehetőségért is gyakran keresik városunk főjegyzőjét,
segíteni csak ritkán tud, hiszen nem igazán
üresednek meg munkahelyek. Blazsek Balázs
pozitívumként említi, hogy ügyintézőről szóló panasszal szinte soha nem érkeztek hozzá,
Pakson nagyon jó a kapcsolat a polgárok és az
önkormányzat ügyintézői között.
Dr. Blazsek Balázs több helyi civilszervezetben
is tevékenykedik. A Paksi Sportegyesület elnökeként feladata felügyelni, hogyan gazdálkodik
az egyesület a város tulajdonában lévő létesítménnyel és az évenkénti támogatással. – Ös�szekötő vagyok a város és az egyesület között,
hogy biztosíthassuk a versenysport működését
és a fiatalok sportolási lehetőségét – teszi hozzá. A képviselő-testület minden feltételt biztosít
Pakson a sportolás és a kikapcsolódás mellett a
szabad vallásgyakorlásra is, támogatja a váro
sunkban működő felekezeteket – ez dr. Blazsek
Balázs szerint nagyon fontos feladata a településvezetésnek. Emiatt is érezte megtisztelőnek,
amikor felkérték, hogy lássa el a katolikus egyházközség világi elnöki feladatát. – Ma már
szerencsére nincsenek ateista pártok, a vallásos
értékrend iránti társadalmi igényt felismerték a
szervezetek, így ez a civil feladat nem okoz sem
lelkiismereti, sem hivatali összeférhetetlenséget
– fogalmaz a jegyző.
Dallos Szilva

Telt ház volt a sillerfesztiválon
Nótaszóra figyeltem fel, amint
felértem a szorosan egymás mellé-mögé épült présházak övezte
pincefalu terére a hétvégén. A
középen felállított rendezvénysátorban telt ház előtt szólt a sváb
zene, a borkedvelőket csábító
nyitott pincék mindegyikének
kapujában várakoztak a látogatók. – Rég nem övezte ekkora
érdeklődés a sillerfesztivált, ami
annak is köszönhető, hogy idén
első ízben rendezték együtt a
német nemzetiségi napokkal –
mondta el Czink Dóra, a városháza turisztikai referense. A fellépők műsorát a helyieken kívül
a reichertshofeni testvértelepü-

tek. A VI. Országos Sillerfesztivál borbírálattal, konferenciával
kezdődött pénteken, előbbin 58
település 141 nevezője mérette
meg italait. A minősítésre siller hazánkon kívül Erdélyből,
a Felvidékről, Németországból
és a Délvidékről is érkezett. A
nedűket hat bizottságban 49 főt
számláló zsűri, elismert borbíró
értékelte, elnökük dr. Bisztray
György, a Corvinus Egyetem
szőlészeti tanszékének vezetője
volt. A versenyen nagyaranyat
érdemelt a Tomolik Pincészet és
a Szent Rókus Borlovagrend, az
aranyérmesek közül paksiként
pedig a Fabro Pincészet sillere

vitathatták a piaci lehetőségeket,
véleményt válthattak az ország
neves borászai. Természetesen a
borról nemcsak szóban emlékeztek, a versenyre nevezett legjobb
százat a közönség is megkós-

tolhatta a fesztivál másnapján
a Sárgödör téren, illetve a főzőversenyen résztvevők is mind
ajándékba kaptak egy-egy üveg
sillert.
Matus Dóra

– A közfeladatok ellátása mellett mindig szakítok időt
arra, hogy a helyiekkel megreggelizzem egy finom dunai halból,
tegyek egy sétát a Sárgödör téri présházsoron és úgy távozom,
hogy a meglévők mellett új barátságokat is szereztem, ezért
járok vissza minden évben a sillerfesztiválra – árulta el a kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, Pálffy István, akinek
nemrégiben jelent meg belföldi útikönyvsorozatának legújabb
kötete. Elárulta, nem kizárt, hogy a szívéhez közel álló paksi
pincefalu is helyet kapjon valamelyik következő kiadványában.

A sillerfesztivál idején már nem éktelenkedtek
présházromok a Sárgödör téren. Az egyedülálló hangulatú kis
pincefalu 66 présházból áll, ezek közül kellett néhány rosszabb
állapotút elbontani nemrégiben. Két épület volt életveszélyes,
helyükre az építési hatósági előírásoknak megfelelő, a környezetbe illeszkedő présházak kerülhetnek. A Sárgödör tér helyi védettség alatt áll, ezért az újonnan épülő présházak sem ölthetnek
akármilyen arculatot. Meg kell őrizni a tér, a környezet építészeti hagyományait, erre szigorú szabályok vonatkoznak meghatározva egyebek mellett az építménymagasságot, a nyílászárók
elhelyezkedésének rendjét, az építési anyagokat, illetve a cserép
minőségét és a fal színét, tájékoztatott Vassné Skerlanitz Katalin
műszaki hatósági csoportvezető. A téren további présház bontásra nem vár, felújításra viszont néhány igen.
lésről érkező delegáció is tapssal
üdvözölte. Magyarországi látogatásuk során vendégeink nem
csupán városunk látnivalóival, jó
ételeivel és italaival ismerkedhettek, az itt töltött pár nap alatt ellátogattak Egerbe és a környékén
található Szépasszonyvölgybe
is. – Akármikor jövünk, mindig
nagy élmény, hiszen rendkívül
szívélyes a vendéglátás – mesélte
lapunknak a pincefaluban bort
kóstolgatva Adolf Kothmeier,
Reichertshofen alpolgármestere,
hozzátéve, a helyi nedűk közül
mindegyiken érződik, hogy hozzáértő kezek munkája. A nyáron
visszavárják vendéglátóikat a
testvértelepülés városi ünnepségére, ahol a sör fogja ugyanazt a
főszerepet játszani, amit Pakson
a bor. Városunkban két napig a
silleré volt a főszerep: a fesztivál
keretében 176 mintát értékel-

érdemelte ki a legjobbnak járó
elismerést. Nem csupán az egyedülálló sillerborverseny, hanem a
harmadízben hozzákapcsolódó
szakmai konferencia is országszerte kuriózum, ahol az érdeklődők bepillanthattak a siller
készítésének rejtelmeibe, meg-
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Atomerőmű

Atomenergiáról mindenkinek
A Veszprémi Pannon Egyetem
adott otthont az Atomenergiáról
mindenkinek című regionális ismeretterjesztő konferenciának,
amely az Országos Atomenergia
Hivatal (OAH) és a TIT Stúdió
Egyesület közös országjáró turnéjának 12. állomása volt. Mint
dr. Rónaky József főigazgató
mondta, egyszer már végigjárták
az ország egyetemi városait, ez a
második sorozat. Céljuk, hogy
elsősorban a fiataloknak beszéljenek az atomenergia alkalmazásának előnyeiről, hátrányairól,
veszélyeiről, elősegítsék az erről
folyó társadalmi vitát. Miként

lapunknak beszámolt róla, a
konferenciákat nagy érdeklődés
kíséri, a fiatalokat érdekli a téma.
Hozzátette, a közvélemény-kutatások egyébként azt támasztják
alá, hogy a fiatalok körében nagyobb a nukleárisenergia-termelés elfogadottsága. Megnyitó beszédében arra is kitért, politikai
döntés van arról, hogy a paksi
atomerőmű telephelyén két új
blokk épüljön, most már csak
a gazdasági döntés van hátra.
– Ezért is fontos, hogy beszéljünk
az atomenergiáról – tette hozzá.
Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora a konferenciára ér-

kezett mintegy 150 középiskolai
diák figyelmét arra hívta fel,
hogy a műszaki és tudományos
pályákról egyre kevesebb szakember kerül ki, holott a gazdasági szereplőknek szükségük
lenne ilyen képzettséggel bíró
fiatalokra; ezért azt javasolta,
forduljanak a biztos megélhetést, karriert kínáló műszaki és
tudományos képzések felé.
Vincze Árpád, az OAH főosztályvezetője előadásában a környezetből érkező természetes
és mesterséges sugárzásokról
beszélt. Elmondta: globálisan a
sugárzások 20%-a természetes,

míg 80%-a mesterséges forrásból érkezik; a mesterséges
sugárzások 98%-a orvosi diagnosztika során ér bennünket,
a maradék 2%-on osztozik az
atomenergia egyéb alkalmazása,
az atomkísérletek és a nukleáris
balesetek.
Fichtinger Gyula, az OAH főigazgató-helyettese az atomerőművek biztonságával foglalkozott a konferencián. Előadása
során azt mondta, hogy nemzetközi felmérések szerint a
paksi erőmű megfelel a hasonló
korú és típusú, nyugat-európai
erőművek állapotának.
-vt-

Hazánkban tanácskozott a Disponet
Minden eddiginél többen, ötvenöten vettek részt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
(NAÜ) Disponet hálózatának
éves munkaértekezletén. A tanácskozást Magyarország rendezte, két napon át Budapesten
folytattak eszmecserét a hulladékkezelésben érintett szakemberek. A kettő között Bátaapátiba látogattak.
A Disponet tudományos titkára, Ormai Péter azt mondta, az
érdeklődés minden bizonnyal
annak szól, hogy decemberben
átadták a kis és közepes aktivitású hulladékok számára épült
végleges tárolót. A NAÜ hulladék-elhelyezési technológiával
foglalkozó öt hálózata közül a
Disponet éppen ezzel a témával foglalkozik. A tanácskozás
témája is izgalmas, tette hozzá
a szakember: a létesítmények
biztonsági értékelését támogató
tudományos kutatásokról esett
szó, azaz olyan kisegítő vizsgálatokról, amelyekkel azt szeretnék
elérni, hogy ne csak a hatóság
ismerje el a nukleáris hulladéktárolók biztonságát, hanem a
mostaninál nagyobb bizalmat
ébresszenek a tárolók biztonsága iránt a közvéleményben is.
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Dr. Kereki Ferenc, a program
hátterét biztosító Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója Bátaapátiban elmondta: a kistelepülés egy nemzeti probléma
megoldását vállalta fel, amikor
befogadta a tárolót. Hozzátette,
egy alkalmas helyszín sem jó
helyszín, ha nincs társadalmi
támogatás.
A tanácskozáson tizenhét ország
képviselői ismertették eredményeiket, köztük a magyar szakemberek is. Nős Bálint, az RHK
Kft. stratégiai és mérnöki iroda-

vezetője a betárolásra érkezett
hulladékok adatainak rögzítése
során alkalmazott módszertanról beszélt. – A létesítmény
biztonsági értékelésének egyik
nagyon fontos kiinduló adata,
hogy milyen hulladékokat helyeznek el a tárolóban, mennyi
azok aktivitástartalma, az egyes
izotópok milyen mennyiségben
fordulnak elő és ezek milyen
formában jelennek meg a hulladékos csomagokban – hangsúlyozta. Következő előadásában
kitért arra is, hogy a második
kamrában már új, a mostaninál

hatékonyabb
térkihasználást
eredményező módszert alkalmaznak.
Ormai Péter azt húzta alá, hogy
nemcsak a nukleáris energiát
alkalmazó országok érintettek
a kérdésben, hiszen az ipar és
az egészségügy is termel radioaktív hulladékot, tehát ezzel a
problémával előbb vagy utóbb
mindenkinek szembe kell néznie. Mindegy, hogy milyen technológiát és milyen ütemezést
választanak, a lényeg, hogy a
biztonságot tűzzék zászlajukra,
mondta.
-vida-

Húsz éve szakszervezetben
a műszakos dolgozók

A paksi atomerőmű váltóműszakos dolgozói 1993-ban hívták életre a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetét
(MÉSZ), mert úgy gondolták,
speciális érdekeik érvényesítéséhez szükség van az önálló szakszervezetre. Az alapítás huszadik
évfordulóját gazdag programmal ünnepelte a kollektíva az
Atomerőmű Horgászegyesület

tórendszerén, ahol az alkalmat
megragadva megtartották a hagyományos MÉSZ horgászversenyt is.
Hamvas István vezérigazgató, aki
a verseny győzteseinek és a szervezet jelen lévő alapító tagjainak
gratulált, azt mondta: a vállalatvezetés számára fontos partner
a MÉSZ, mert így a dolgozók
nem egyénileg vagy kis közössé-

gekben állnak a munkáltatók elé,
hanem szervezetten, kiforrott véleménnyel. – Ha nem volna egy
szervezett csapat, sok apró helyen volna vita, és lehet, hogy az
oszd meg és uralkodj elv alapján
érvényesíteni tudnánk akaratunkat, de nem lenne munkahelyi
béke, hanem értetlenség és ebből
adódóan elégedetlenség, ami a
termelés és a biztonság rovására mehetne – húzta alá. Kitért
arra is, hogy az elmúlt húsz évben nem volt sok konfliktus, és
a MÉSZ ezek alkalmával is érett
szervezetként viselkedett, nem a
demagógia jellemezte, s minden
konfliktushelyzetben mindkét fél
számára elfogadható eredmény
született. Berkes Sándor elnök
szerint szakszervezeti berkekben
azt mondják, akkor van igazán
harcossága egy szervezetnek, ha
a munkáltatóval való kapcsolata
nem a legfényesebb. Ő nem osztja ezt a véleményt és korrekt kapcsolatra törekszik. – A korábbi
állapot átment munkabéke-kereső kapcsolatba, törekszünk arra,

hogy konfliktusmentesen oldjuk
meg a problémánkat – fogalmazott hozzáfűzve, hogy az előző
és mostani vezetéssel nagyon jó
kapcsolatot sikerült kialakítani.
– A harcosság nem abban mutatkozik meg, hogy asztalt döngetünk, sztrájkolunk és tüntetünk.
Vitában, érvelésben kell harcosnak lenni és felkészültnek – szögezte le. A MÉSZ e téren komoly
eredményeket ért el, vezetőit jogi,
közgazdasági, pénzügyi szakértők készítik fel a tárgyalásokra.
A szakmai támogatás magabiztosságot ad, kontrollt jelent, előre viszi a dolgokat, foglalta össze
Berkes Sándor. Az elnök azt is
hozzáfűzte, hogy a MÉSZ-nek, a
MÉSZ szavának súlya van. A hétszáz fős váltóműszakos dolgozóból hatszáz tagja, a pártolókkal és
az Atomixnél dolgozókkal együtt
700-an vannak. A súlyát a szervezettség mellett az adja, hogy
az üzemvitelen dolgoznak, stratégiailag a legfontosabb bázison,
emelte ki az elnök.
Vida Tünde

Paksi tűzoltók sikere Kölesden
Paksiak sikerét hozta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szakmai vetélkedője
Kölesden. Az igazgatóság itt lévő
kiképző- és raktárbázisa kiváló
helyszínt biztosított a versenyhez, amelyen hat csapat indult.
Az egységek hivatásos, önkormányzati és létesítményi kategóriában mérték össze tudásukat
és rátermettségüket, sőt külön
versengtek a tűzoltás vezetésére
jogosultak, a beosztott tűzoltók,
a gépjárművezetők is.
Dr. Balázs Gábor tűzoltó alezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének köszöntője után egy
elméleti tesztsor kitöltésével hangolódtak rá a vetélkedőre az irányítók és a beosztott tűzoltók. A

gépjárművezetőkre több tesztsor
várt, majd egy gyakorlati tudást
próbára tévő pálya. A harmadik
állomás egy akadálypálya volt,
amelynek természetes terepet
nyújtott a bázison lévő egykori védett vezetési pont, azaz egy
föld alatti bunker. Ennek szűk
folyosóit, termeit füsttel árasztották el, s több, egyenként is nagy

odafigyelést igénylő feladatot
szabtak a versenyzőknek. Teljes
védőfelszerelésben kellett kiszabadítani egy sérültet a rádőlt
páncélszekrény alól, majd mentőkötéllel a felszínre vinni, hozott
egy példát dr. Balázs Gábor hozzátéve, hogy kimondottan nehéz
feladatsor várta a tűzoltókat. Igaz
volt ez az utolsó próbatételre is,

ahol csapatban kellett klasszikus
tűzoltási feladatot végrehajtani. Csapatversenyben a PA Zrt.
Létesítményi Tűzoltósága teljesített legjobban, második a Paks
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság lett, míg harmadik helyen a
Dombóvár Hivatásos Tűzoltóparancsnokság végzett. Irányítók
között első lett Farkas József (PA
Zrt.), beosztott tűzoltók között
Vajda József (Szekszárd), gépjárművezetőknél Tormási Tamás
(Dombóvár).
Dombóváron is jól szerepeltek
az atomerőmű tűzoltói: május
utolsó napján három számot
megnyerve összetettben az első
helyen végeztek a Tolna Megyei
Tűzoltó Szövetség hagyományos
versenyén.
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Az évszázad
árvize
közeledik?
Lapzártánkig még nem rendeltek el készültséget Paksnál, de
mire e sorokat olvassák, akár II.
fokozatú védekezést is életbe
léptethetnek a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság szakemberei a közelgő árvíz miatt. Miközben Orbán Viktor miniszterelnök kedd déltől veszélyhelyzetet
rendelt el az ország érintett területein, Rajkától Szentendréig
már a legmagasabb, III. fokozatú készültségben várják az
évszázad árvizének is nevezett
árhullámot. Az Országos Vízjelző Szolgálat szerdai előrejelzése
szerint Paksnál június 11-én 868
cm-rel fog tetőzni a Duna, ez 4
cm-rel marad el az eddig mért
legmagasabb vízállástól.
Pakson nincs ok az aggodalomra, az atomerőmű telephelyét, a blokkok üzemeltetését és
biztonságát, illetve a villamosenergia-termelést a várható
árvízi helyzetből eredő veszély
nem fenyegeti. Hamvas István
vezérigazgató arról tájékoztatott, hogy a hármas fokozatú
készültségi terv első, legenyhébb fokozatát életbe léptették. Munkatársaik folyamatos
kapcsolatban állnak a vízügyi
hatóságokkal. A védekezés az
atomerőmű esetében nem a
gátak megerősítésére fókuszál,
hiszen erre nincs szükség, a
töltéskorona szintje a paksi oldalon magasabb, mint a szemben lévőn, az atomerőmű pedig
még ennél is magasabban fekszik. A Duna áradásával megnövekedett mennyiségű uszadék az erőmű berendezéseit
semmilyen módon nem veszélyezteti, annak kezelése teljes
mértékben megoldott. Hamvas
István emlékeztetett arra: a célzott biztonsági felülvizsgálat is
igazolta, hogy az atomerőmű a
Duna extrém alacsony és magas vízállása esetén is rendelkezik megfelelő védelemmel,
előre kidolgozott eljárásokkal.
-k-v10 n Paksi Hírnök, 2013. június 7.

Már csak a kánikula hiányzik
Hatszáz forint a gyerekjegy,
nyolcszáz a felnőtt belépő, karszalagos a beléptetés és napernyők védik a fürdőzőket a
nagymedence mellett is – csak
néhány változás, ami a strandolókat fogadja június elsejétől az Ürgemezei Strandfürdőben. A létesítmény szezonra
való felkészítésére több mint
20 millió forintot fordítottak.
Bár lapzártánk idején kánikuláról nem beszélhetünk, egyegy forró nyári napon 1500
vendég is megfordul az ürgemezei strandon, a létesítmény
felkészítése már jóval a szezon
előtt elkezdődik. Felszín alatt
és felett is dolgoznak ilyenkor
a szakemberek, a gépészeti berendezések és a villamoshálózat felújítása is megtörténik,
hogy biztonságosan szolgálja a
strandolni vágyókat a 43 ezer
négyzetméter alapterületű fürdő három medencéje, sportlétesítményei és kiszolgáló helyiségei.

Az élménymedence gépészeti
berendezései között történtek
nagyobb átépítések: a vízzáróságot biztosítandó fóliával bélelték ki a kiegyenlítő medencéjét és új szivattyúk kerültek az
élményelemekbe, tájékoztatott
Gaál Zoltán. A Mezőföldvíz Kft.
paksi főmérnökségének vezetője azt is elmondta, hogy nagy
feladatot rótt az üzemeltetőre az
új fertőtlenítőrendszer kiépítése
is. Leszerelték a klórgázos berendezéseket és hypós fertőtlenítőrendszert építettek ki, ezt a
katasztrófavédelem és az ÁNTSZ
írta elő a lakótelep közelsége és
az országban előfordult balesetek
miatt. A felszín feletti munkák
során az öltözők ajtajára új zárakat szereltek, az élménymedence
melletti mosdóhoz vezető zúzottköves járda szilárd burkolatot kapott, új járólapok kerültek
az úszómedence környékére, ide
két 30 négyzetméteres napernyőt
is felszereltek. Az élmény- és az
úszómedencét összekötő elhasználódott fahíd helyére is új átjáró

került. A 20 millió forintot meghaladó korszerűsítési munkálatokkal a létesítmény komfortosabbá vált, biztosítva a fürdőzők
kényelmét. Ehhez járul hozzá,
hogy továbbra is a megyében
legalacsonyabb árakkal várják a
látogatókat. A 600 forintos gyerekjegy és a 800 forintos felnőtt
belépő mellett idén is lesz csoportos kedvezmény. A beléptetés
rendszere is megújult, a paksi
strand a 2013-as szezontól karszalaggal használható, mondta
el dr. Hanol János, a Mezőföldvíz
Kft. kommunikációs vezetője.
A fürdő sportlétesítményei idén
is tartalmas programot kínálnak az érdeklődők számára, lesz
Adidas Streetball, Tűzkakas és
Atomzsaru is. A nyitva tartás
nem változik: reggel 6 és 8 óra
között az úszókat várják, 9-től
20 óráig a nagyközönség használhatja a medencéket. A paksi
strand a tervek szerint augusztus végéig üzemel ebben az esztendőben is.
Dallos Szilvia

Húsz éve működik a faluház
Többek közt kerekasztal-beszélgetéssel, kiállítással, a ház
történetét felidéző filmös�szeállítással ünnepelték a Dunakömlődi Faluház húszéves
jubileumát.
1993 májusában adták át Dunakömlődön a faluházat azzal
a céllal, hogy legyen egy hely,
ahol szervezik a településrész
közösségi és egyéni művelődési,
szabadidős tevékenységét, segítik a civil és lakossági kezdeményezéseket. Az önkormányzat, az atomerőmű és a helyi
lakosság összefogásának eredményeként létrejött intézményt
az első három évben Hornok
László, majd tizenkét esztendőn át Bodó Katalin vezette.
Az évek során számos rendezvénynek, eseménynek adott
otthont az épület, amelyeket a
helyi igényeket és lehetőségeket
figyelembe véve a lakosság közreműködésével indítottak. Ilyen
volt a karácsonyfa-állítás, a jeles
ünnepek alkalmából szervezett
megemlékezések, a népfőiskolai előadássorozat, a halfőző- és
gyermeknap, a Gombóc-nap.
A faluház rendszeresen otthont
adott kiállításoknak is. Ezek

egyike helyi családok régi fotóiból adott ízelítőt, ennek kapcsán merült fel a Dunakömlődi
Fotóalbum ötlete, melyet a ház
átadásának tizedik évében jelentettek meg. 1997-ben népi
faragású játékokkal játszóteret,
pihenőparkot alakítottak ki a
faluháznál önkormányzati támogatással. A Dunakömlődért
Egyesülettel összefogva kopjafát
állítottak az imsósi erdőben Vak
Bottyán emlékére 2000-ben,
majd két esztendővel később felavatták Feil József helyi fafaragó,
népi iparművész Vak Bottyánszobrát a faluház előtt.
A faluház dolgozói a helyi közösségekkel és a lakossággal
karöltve szervezték az imsósi
túraútvonalak rendbetételét és
a virágosítási akciókat. 2000től éveken át meghirdették a
„Virágos udvar, rendezett ház”
pályázatot. A helyi általános
iskola megszűnését követően
2004-ben a faluházban hozták létre a Hazajáró Diákok
Klubját, amely az iskolásoknak
kínált helyben elfoglaltságot.
A klub tagjaiból alakult meg
a Dunakömlődi Ifjúsági Klub
Közhasznú Egyesület 2005-ben,
idézett fel néhány faluház-tör-

téneti pillanatot Bodó Katalin.
Az intézmény egykori vezetője kiemelte, fontos mérföldkő
volt a település történetében az
1999–2000-ben megvalósított
Kömlődi Jövőért Program. Az
országos példává vált közösségi,
településfejlesztési programot
a Dunakömlődért Egyesülettel
együttműködve kezdeményezték, a megvalósításra az önkormányzat pályázott.
Öt éve Faragóné Kertész Alice
vezeti a faluházat, munkatársa
Zsalakó Miklósné. Változatlanul szerveznek ismeretterjesztő
programokat, kiállításokat, nyári gyerektáborokat, kézműves
foglalkozásokat, társadalmi ünnepségeket, népünnepélyeket.
A húsz év alatt elindított rendezvények kisebb része időközben
elfáradt, így ma már nem szervezik, de nagyobb részük ma is
kedvelt, az egész települést megmozgató alkalom, mint például
a szüreti nap, amelyet időközben
a paksi önkormányzat a városi
rendezvények sorába emelt. Az
utóbbi évek munkájának eredményeként új, többek között
hagyományőrző, illetve sportprogramok is napvilágot láttak,
és új csoportok alakultak, mint

a filmbarátok klubja, a babamama klub és a Félnótás dalkör.
Továbbra is működtetik a Hazajáró Diákok Klubját és az ötezer
kötetes könyvárat. Segítik a civilszervezetek működését, programjaik megvalósítását, együtt
munkálkodnak a közösségért,
Dunakömlődért.
A jubileum alkalmából rendezett ünnepi délutánon Hajdú
János mondott köszöntőt. A
polgármester kiemelte a faluház közösségépítő, -megtartó és
értékmegőrző szerepét, illetve
a megjelentek figyelmébe ajánlotta a tizenhárom helyi alkotó
munkáiból összeállított időszaki
tárlatot. A megnyitót követően
egy filmet vetítettek le, amelyben a TelePaks archívumának
segítségével idézték fel a faluház történetét, majd Tell Edit
alpolgármester vezetésével kerekasztal-beszélgetésen tekintett
vissza a húsz évre Bodó Katalin,
Faragóné Kertész Alice, Spiesz
József, Forster József és Hegedűs János. Az esten felléptek a
dunakömlődi óvodások, a Félnótás nyugdíjas dalkör, a Hazajáró Diákok Klubjának tagjai,
valamint Juhász Kitti és a Riglizni citeratrió.
-gyöngyPaksi Hírnök, 2013. június 7. n 11

Díjazták az elhivatottságot
Bár nem egy intézményben dolgoznak,
arra tették fel az életüket, hogy tanítsák, neveljék a gyermekeket, s feladatukat az első
perctől nagy elhivatottsággal végezzék. Ezt
a példa értékű munkát Gyermekeinkért Díjjal köszönte meg a paksi képviselő-testület
Till Józsefnének, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatójának és Báthoryné
Borsai Évának, a Bezerédj Általános Iskola
és Diákotthon gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat is ellátó pedagógusának. A kitüntetettek a pedagógusnap alkalmából
rendezett városi ünnepségen veszik át az
elismerést lapzártánk után.
Báthoryné Borsai Éva Pakson végezte általános és középiskolai tanulmányait. Már jóval
a pályaválasztás előtt tudta, hogy gyerekekkel
szeretne foglalkozni, csak még a korosztályt
tekintve volt bizonytalan. Végül megszületett
a döntés, s három osztálytársával együtt a Kaposvári Tanítóképző Főiskolára felvételizett.
Miután lediplomázott, a Bezerédj Általános
Iskolában kezdett dolgozni, s egy rövid kitérőtől eltekintve máig ott pedagógus.
Ahogy a méltatásban elhangzott, munkáját
odaadással, önzetlenül, alázattal és nagy lendülettel végzi, immáron harmincnegyedik
esztendeje. Volt napközis nevelő, első-második, illetve harmadik-negyedik osztályban
tanító. Az eltelt évek alatt maga is visszaült az
iskolapadba. 1995-ben elsőként vett részt a
nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési
programban, azt követően pedig 1999-ben
elvégezte a magyar nyelv és irodalom műveltségterületet, kiegészítve tanítói diplomáját,
így már ötödik-hatodik osztályban is taníthatott magyart. Színházlátogatásokat szervez,
diákjaival író-olvasó találkozókon vesz részt,

és elkíséri őket a nyári cseresznyési táborba.
Mentorként is tevékenykedik, patronálja az
ifjú tanítójelölteket. Több mint tíz éve látja
el a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat
az iskolában. Ehhez szoros kapcsolatot épített ki a paksi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal, a Nagycsaládosok Paksi Egyesületével, és a polgármesteri hivatal gyámügyi
csoportjával. Mint mondja, a gyermekek
tantárgyi tudásának gyarapítása mellett nagy
hangsúlyt fektet nevelésükre. Ha valamilyen
nehéz helyzet adódik, általában az életből
vett példával magyarázza el tanítványainak,
hogy mi a megoldás. Ahogy meséli, gyakran találkozik egykori tanítványaival, akik
elújságolják, hogyan alakult az életük, s ha
olyan diákja mesél sorsa kedvező alakulásáról, akinek annak idején nehézségei voltak,
az különösen nagy öröm számára, hiszen abban, hogy végül boldogult, talán a tanítónak
is része volt. Báthoryné Borsai Éva két felnőtt

gyermek édesanyja. Egyik fiánál már van egy
19 hónapos unokája és nyárra várják a másik
kicsi jöttét. A kitüntetett kiemelte, hogy nagy
megtiszteltetés a Gyermekeinkért Díj, és úgy
érzi, hogy az elismerés kollégáinak és családjának is szól.
Till Józsefné eredetileg jogi pályára készült,
de aztán megfogadva Tuba János bácsi tanácsát, végül a pedagóguspályát választotta,
amit – bár a sikerek mellett kudarcok is érték – soha nem bánt meg. Első diplomáját a
Pécsi Tanárképző Főiskola magyar–történelem szakán szerezte, 1998-tól tanulmányokat folytatott a Budapesti Műszaki Egyetem
Természet- és Társadalomtudományi Karán,
ahol közoktatási vezetői oklevelet kapott,
2003-ban pedig a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és
irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanári diplomát szerzett.
(Folytatás a 13. oldalon)

Százegy éves időutazás
Azt már az én koromban nemcsak a közmondásból, hanem
személyes tapasztalataim alapján
is tudom, hogy nincsen új a nap
alatt, de mégis meglepett, hogy
ennyire nincs, ezért gondoltam,
megosztom legújabb olvasmányélményemet olvasóimmal.
A több mint száz évvel ezelőtt
írt tudósításra egy más témájú
kutakodásom kapcsán bukkantam, miszerint a Tolnamegyei
Közlöny 1912-ben beszámolt a
paksi tanítók sztrájkjáról.
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„A paksi összes tanítók felekezetkülönbség nélkül gyűlést tartottak,
amelyen elnökül Heiszer Henrik
ág. ev. (ágostai evangélikus) tanítót, jegyzőnek Geier József róm.
kath. tanítót választották meg.
A gyűlésen állást foglaltak a legutóbbi budapesti országos tanítógyűlésnek a tanítók passzív rezisztenciájára vonatkozó határozata
mellett és kimondották, hogy minden olyan kultúrmunkától tartózkodni fognak, melyért nem jár díj,
mindaddig, míg a tanítók fizetését

megfelelően nem rendezik. Bors
József igazgató tanító azon indítványát, hogy tekintettel a vallásés közoktatásügyi miniszternek
az országgyűlésen tett ígéretére,
a kultúrsztrájkot még egyelőre
ne mondják ki, hanem várakozó
álláspontra helyezkedjenek, egyhangúan elvetették. Határozatba
ment, hogy a Magyarországi Tanítóegyesület Országos Szövetségéhez nyílt levelet intéznek, melyben a következőkre hívják fel a
szövetség tagjait:

1. Minden tanító a megyei általános Tanítóegyletbe lépjen be,
hogy ezzel együtt az országos
szövetségbe bevonassék;
2. A szövetség hívja fel az összes
tanítókat, hogy világosítsák fel
a népet, hogy a tanító csak úgy
szentelheti minden erejét a népnevelés és oktatás emelésére, ha
gondnélküli megélhetése biztosítva van. Ha pedig ezt saját erejéből
az iskolafenntartó képes nem volna, úgy azt az államtól sürgesse.
(Folytatás a 13. oldalon)

(Folytatás a 12. oldalról)
Első munkahelyén, a Dunaszentgyörgyi Általános Iskolában napközis nevelőként, majd
osztályfőnökként, szaktanárként
dolgozott. Itt találkozott Czuczor
Márta nénivel, neki köszönheti
elhivatottságát. 1981-től 2000-ig
jelenlegi munkahelyének elődintézményében, a II. Számú,
később Móra Ferenc Általános
Iskolában osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői feladatokat
látott el. 1985-től szakfelügyelőként, szaktanácsadóként dolgozott Pakson és környékén,
illetve Tolna megyében. 1994
és 1999 között igazgatója volt
a Móra Ferenc Általános Iskolának. 2000-től a Vak Bottyán
Gimnáziumban szaktanárként,
osztályfőnökként és munkaközösség-vezetőként tevékenykedett. Három általános iskola ös�szevonását követően 2004-ben,
mai nevén a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola igazgatói teendőinek ellátásával bízták meg.

Nagy megbecsülésnek örvendő,
vérbeli pedagógus, egész eddigi
életét a képzés és az önképzés jellemezte. Mint mondja, diákjai
ban megismerhette a gyermeki
lét sokszínűségét, a velük való
foglalkozás mindig új lendületet
adott a folytatáshoz. Hiszi, hogy
sok esetben megtalálta azt a kulcsot, amivel a hozzájuk vezető ajtót ki tudta nyitni, és így segíteni
tudott abban, hogy kibonthassák
mindazt, ami bennük rejlik. A
tehetséggondozásban,
felzárkóztatásban komoly sikereket
ért el. Sok diákot készített fel a
Kazinczy szépkiejtési, a vers- és
prózamondó, valamint a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyekre. – Összességében szép,
tartalmas pálya áll mögöttem –
mondja. A kétgyermekes anyuka
és hatszoros nagymama számára
a pihenés éveiben első helyen a
család áll majd. Emellett tapasztalatainak hasznosítására is van
terve, de erről egyelőre nem kívánt többet elárulni. Kohl Gy.

Hosszú időn át végzett kiemelkedő pedagógiai munkájuk elismeréseként, nyugállományba vonulásuk alkalmából öten
vehetik át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet az ünnepi esten.
Till Józsefné a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója,
munkatársai: Romhányiné Farkasdi Marianna és Józsa Jánosné,
valamint Badics Lászlóné és Szabó Sándorné, a Napsugár Óvoda Munkácsy utcai tagóvodájának óvodapedagógusai részesülnek az elismerésben.
Madácsné Pados Magdolna a Pro Artis Művészeti Iskola Év
tanára elismerését, Takács Lajosné az Eötvös utcai tagóvoda és
Takács Gyuláné a Vörösmarty utcai tagóvoda óvodapedagógusai pedig a Napsugár Óvoda Napsugár Díját kapják meg.

(Folytatás a 12. oldalról)
3. Hívja fel a szövetség az ország
összes tanítóságát, a polgári és
középiskolai tanárokat, és a szülőket, beszéljenek le minden tanulót a tanítói pályáról.”
A pedagógus életpályamodell
bevezetésének küszöbén megerősítésként, vigasztalásként, és
némi derűvel meríthetnek erőt a
paksi tanítók elődeik elszánt állásfoglalását olvasva. Azóta már
számtalan paksi kisgyerekből
lett tanító, tanár, elődeik köve-

telései nyilván teljesültek. Napjainkban is inkább rábeszélik a
pedagóguspálya választására a
kevésbé tehetős szülők gyerekeit, hiszen ez a képzés a ritkaságszámba menő ingyenes felsőoktatást jelenti.
Forrás: Tolnamegyei Közlöny,
1912. január. 21.5. oldal. (A
paksi tanítók állásfoglalása) In:
Évszázadokon át. Tolna megye
történetének olvasókönyve, II.
kötet VIII/90. 533. oldal.
Kernné Magda Irén

Jubileumot
ünnepelt az óvoda
– Akkor végezzük jól a feladatunkat, ha a gyermek otthon a
kérdésre, hogy mit csinált ma
az óvodában, azt válaszolja:
„semmit, egész nap játszottam”, mégis fejlődik érzelmileg, és felkészülten megy
iskolába – mondja Héjjáné
Eszenyi Gabriella, a Benedek Elek Óvoda harmincéves
fennállását ünneplő Kishegyi
úti tagóvodájának vezetője.
Az intézményben több mint
húsz éve a művészetek eszközeivel nevelik, tanítják a gyerekeket.
1983-ban nyitották meg a mai
Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvodáját. Akkor
nem egészen így nézett ki az
új építésű gyermekintézmény,
hiszen a bebútorozott épületet
még otthonossá, gyermekbaráttá kellett tenni, az udvaron
nem voltak játszótéri eszközök, és a mai dús növényzetnek
sem volt még nyoma, de mára
mindebből már nem hiányzik
semmi. A fenntartó önkormányzat gondoskodásának és
az óvodában dolgozók munkájának eredményeként igen jól
felszerelt gyermekintézményben, csodálatos környezetben
tölthetik a hétköznapokat a
gyermekek hat (1986 óta vegyes) csoportban. Épp csak a
kezdeti negyvennél kisebb, a
törvény által megszabott 25
fős csoportlétszámmal. A harminc év alatt mintegy kétezer
óvodásuk volt. Az óvodapedagógusok több mint húsz éve
az Óvodai nevelés a művészetek
eszközeivel című nevelési program mentén dolgoznak, ami az
óvónőkhöz nagyon közel áll, és
tapasztalatuk szerint a gyermekek is igen kedvelik. A néphagyományokra épülő programban különös gonddal ügyelnek
arra, hogy csak tiszta forrásból
merítsenek. Reggel halk zene
szól a hangszórókból a folyo-

sókon, majd a csoportokban a
személyes percekkel kezdődik
a nap, amikor elmesélhetik a
gyerekek, hogy például mivel
foglalatoskodtak otthon, hogy
aludtak, mit álmodtak. Ahogy
a szakemberek mondják, napközben játékba integrált tanulás
van az oviban. Nem frontálisan
foglalkoznak az óvodásokkal,
hanem
mikrocsoportokban,
öt-hat fővel, kivétel a dalos játék és a sportos foglalkozások.
Utóbbira a nagyobbaknak az
ASE Sportcsarnokban van lehetősége. Mindemellett naponta két mese alatt nem adják az
óvodapedagógusok,
délutánonként pedig a tehetséggondozás jegyében különböző
foglalkozások vannak. Hétfőn
drámajáték, kedden zeneovi,
szerdán alkotóműhely, csütörtökön pedig gyermektánc,
amelyek közül szabadon lehet
választani, de a szakemberek
tapasztalataik alapján adnak
ajánlást a szülőknek, hogy melyiket lenne érdemes kipróbálnia a gyermeknek. A lehetőség
tárháza ezzel még korántsem
merül ki a tagóvodában, hiszen
arra is van gondja az óvónőknek, hogy a gyerekek megismerjék környezetüket. Először
az óvoda udvarán ismerkednek
az élővilággal, aztán a séták,
kirándulások alkalmával fokozatosan nyitják ki a világot. A
szülőkkel közös programokat
is szerveznek, hiszen a gyermekek egészséges fejlődése érdekében nagyon fontos a szülői házzal való jó kapcsolat. A jubileum
alkalmából rendezett ünnepi
hét programjaira is elvárták a
szülőket, nagyszülőket, testvéreket. A kínálatban volt Ökocsiga
játszóház, arcfestés, ugrálóvár,
fagyizás, ellátogatott a gyermekintézménybe a Csurgó Zenekar,
volt kirándulás, állati jó bemutató és ovis sportnap, zárásként
pedig elfogyasztották a születésnapi tortát.
Kohl Gyöngyi
Paksi Hírnök, 2013. június 7. n 13

Gazdag volt az ünnepi könyvtermés

A Csengey Dénes Kulturális
Központ ünnepi könyvhétre
rendezett programsorozatát a
Komáromi János által szerkesztett Verselő Antológia bemutatója
nyitotta. A kötet az ötödik a sorban, paksi, környékbeli szerzők
mellett rendszeresen jelennek
meg benne erdélyi, felvidéki költők versei, de akad Svájcban, Németországban élő versíró is, aki
ily módon mutatkozik be az olvasóknak. A mostani könyvben
54 szerző publikál. Komáromi
János azután határozta el, hogy
antológiát állít össze, hogy első
saját verseskönyvét kezébe vette. Nagy élmény volt, s szerette
volna hasonlóhoz hozzásegíteni
személyesen és interneten megismert szerzőtársait. Így születik
évente egy új közös könyv. A
megoldás működőképességét sokan igazolták vissza szavakban,
tekintetükkel vagy azzal, hogy
könny szökött a szemükbe, amikor kézbe vették az antológiát,
mondja János hozzáfűzve, hogy
a könyv, különösen az amatőr
kiadványok sorában kiváló kivitelűnek mondható, tartalmilag
egy csokor a mai magyar amatőr
művészet kincseiből. Alapelv,
hogy trágár, gyűlöletkeltő, uszító
szövegek nem kerülhetnek bele,
egyébként egy rendezőelv van:
legyenek őszinték a sorok, teszi
hozzá.
14 n Paksi Hírnök, 2013. június 7.

Régi fotók, korabeli képeslapok,
rajzok segítségével mutatja be az
egykori Paksot az önkormányzat új kiadványa. A Képeskönyv
– A régi Paks című szép kivitelű
könyv városházán tartott bemutatóját komoly érdeklődés kísérte. – Volt egy sorozatom a Paksi
Hírnökben Üdvözlet Paksról!
címmel. A képeslapokból áradó
életérzés és a hozzájuk fűződő
történetek engem is megérintettek – idézte fel a kezdeteket
Kernné Magda Irén, aki Bencze
Barnabással közösen írta a könyvet, s válogatta a benne sorakozó
fotókat. Mivel a fotográfusok a
képeslapokon csak a város frekventált helyeit örökítették meg,
régi fotókat is választottak melléjük, hogy Paks képi ábrázolásának történetét a kezdetektől
minél szélesebb palettán mutassák be. Kernné Magda Irén azt
is elárulta, hogy számos érdekes,
szép, különleges, sok esetben
először publikált képet, térképet
válogattak a könyvbe. A képeket
mindenki örömmel, jó szívvel
bocsátotta rendelkezésre, amiért
a szerzők nevében Tell Edit mondott köszönetet a bemutatón.
A város alpolgármestere Hajdú
János előszóban írt gondolatait
tolmácsolva arról beszélt, hogy
sok ismerős névvel, helyszínnel
találkozhat a paksi olvasó, akit
apró titkokba is beavatnak a

szerzők. „Az embereknek kedve
támad együtt mosni a Dunán az
asszonyokkal.” – idézte hozzátéve: a múltunkat ismernünk, tisztelnünk kell. Hajdú János ezek
után személyesen is méltatta a
könyvet, és azokat, akik dolgoztak megszületésén. A két szerzőhöz Kövi Gergő tervezőként,
tördelőként társult, így született
meg kétéves munka nyomán az
önkormányzat által kiadott reprezentatív, 160 oldalas kötet.
Új könyvet jegyez dr. habil. Kiszl
Péter könyvtáros és közgazdász
végzettségű, paksi származású
egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és
Információtudományi Intézetének igazgatója, Információtudományi Tanszékének vezetője, az
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány elnöke is. – Ez egy jószolgálati ügy, egyetemi tehetséggon-

dozás céljából készült kiadvány
– jellemzi a Trendek a hazai
és nemzetközi könyvtárügyben
című művet, ami rendhagyó kötet. – Gyűjteményünk minden
egyes tanulmányát intézetünk
informatikus könyvtáros mesterszakos hallgatói készítették szemináriumi munkájuk keretében.
Diákjaim a hazai és nemzetközi
könyvtárügy trendjeinek elemzéséből nyújtanak át egy színes
csokrot, nemcsak a szakma számára – mondja róla. Kiszl Péter
Üzleti információ, céginformáció
és a könyvtárak, valamint a Hálózati révkalauz című önálló kötettel jelentkezett korábban.
A 84. Ünnepi Könyvhétre jelent
meg a Nagy Lajos Társaság 2013as antológiája Rondó a vadonban
címmel. A közel félszáz benne
publikáló szerző közül talán
féltucatnyian vidékiek. Köztük
van két paksi költő, Acsádi Rozália és László-Kovács Gyula is,
akik az Írószövetség által rendezett bemutatóról élményekkel
telve tértek haza. Kovács István
színművész tolmácsolt a bemutatón néhány szerzeményt, köztük Rózsa egyik versét is, mesélte
László-Kovács Gyula, akinek
minap önálló kötete is napvilágot
látott. Az Eördögh-falva, a Dunaparti jegyzetek második darabja.
– Egyre inkább elszaporodtak
az országban a csák máték, lassan úgy néz ki, hogy az önkényes hatalmaskodók földje lesz
– mondja a szerző, aki írásaival
száll szembe velük. Akinek van
képzelőereje, rájuk fog ismerni,
mondja.
(Folytatás a 15. oldalon)

(Folytatás a 14. oldalról)
A kötetben, amit Gyula Dom
bóvár-Gunarason
lábadozása
során írt, ugyanolyan anekdotázó, kicsit hazudozó történetek
szerepelnek, mint az Arany zsebórában. Bár az említett jelenség
a szerző szerint nem Paksra jellemző, több írás paksi kötődésű,
ahogy a borítófotó is. A Dunakorzó nagyon szép szeletét ábrázoló képet Csahóczi Margit
készítette.
Nem az ünnepi könyvhétre jelent meg, de a közelmúltban
mutatta be Pakson Wessely Gábor, a paksi önkormányzat sajtóreferense Csendes cikkek című
kötetét. Mint mondta, a rendszerváltáskor lett újságíró, azóta
ez a harmadik ilyen, korábban
megjelent újságcikkeiből szemezgető kötet. A mostani az elmúlt 6-8 év termésének legjavát
tartalmazza. A Tolnai Népújság
munkatársaként jegyzett évi
6-700 cikk közül úgy válogatott
a szerző, hogy kicsit történelemkönyv jellegű legyen. Az, hogy
ma már nem újságíróként, hanem sajtóreferensként dolgozik
Gábor, kedvező klíma a szépírói
munkához, hiszen kiszállhatott
a napilapos mókuskerékből, fogalmaz.
A Valóságshow után ismét meglepő című kötettel jelentkezik
Gutai István. Az EB 37-51 elbeszéléseket, színdarabokat tartalmaz, néhány életrajzi ihletésűt,
de jobbára jelenkori általános
magyar jelenségekre fókuszáló
írásokat. Egy, a Hazalátogatás
már átvezet az író következő
könyvéhez, amelyben 194445-ös bácskai menekültekkel
készített interjúkat ad közre. Ez
a könyv már nyomdában van,
szeptemberben lesz a bemutatója. Az ebben szereplő egyik
visszaemlékezéséből született
novella olvasható az EB 3751-ben is. És hogy mit takar a
titokzatos cím? A könyv bemutatóján természetesen kiderül. A
kötetet június 10-én hétfőn 17
órakor Szirtes Gábor kritikus, a
Pro Pannonia Kiadó igazgatója
ajánlja az olvasóknak a Pákolitz
István Városi Könyvtárban.
Vida Tünde

Első díjat nyert a paksi film
Csaknem hibátlan megvalósítás, roppant erős hangulat, profi
operatőri munka, remekül sikerült zene, kitűnő játék és sztori –
így jellemzi a Filmtekercs online
mozimagazin a paksi szerzőpáros, Kövi Gergő és Babai István
Átmeneti szállás című filmjét,
ami nemrégiben a zalaegerszegi Göcsej filmfesztiválon is tarolt. A zsűri dokumentumfilm,
kisjátékfilm, filmetűd és portréfilm kategóriákban osztott
ki elismeréseket a filmszemlén
immár kilencedik alkalommal.
A benevezett 75 pályamű közül
20 részesült valamiféle elismerésben, de vitán felül állt, hogy
kisjátékfilm kategóriában a paksi függetlenfilmesek legújabb,
2013 februárjában bemutatott
mozija a legerősebb a mezőnyben: Halmy György zsűritag
egyaránt kitűnőnek értékelte a
moziélményt meghatározó képi
világot, a zenét, a színészi játékot és a film gerincét adó sztorit. A munkák közt akadt nem
egy, ami többek szerint még
Cannes-ban is megállta volna a
helyét, mondta Lovass Tibor, a
göcseji filmes mustra atyja. – A
közönség részéről mindig öröm,
a szakma részéről pedig mindig
elismerés a pozitív visszajelzés –
fogalmazott Babai István, a film
társrendezője és egyben operatőre. A szerző úgy véli, min-

den alkotásuk után egy szinttel feljebb lépnek, törekednek
a folyamatos fejlődésre, mind
technikai, mind dramaturgiai
szinten. És bár egyelőre nem
játszik komolyan a gondolattal,
hogy kisfilmjeik Cannes-ban
vagy Berlinben szórakoztatják
a közönséget, nem tartja kizártnak, hogy a pálya széléről indulva magyar amatőrfilmesként
is ismertséget szerezzenek a
nagyvilágban. És hogy mit tudtak kihozni a paksi függetlenfilmesek bő féléves munkából és
pár százezer forintból? Egyrészt
zenét. A filmtekercs.hu portál
szerint a remekül sikerült saját
filmzene, amelyet Hatvani Szabolcs szerzett, az egyik legerősebb támogatója a hangulatnak.
A képi megvalósítás beltérben
pedig a nagyfilmek magabiztos-

ságát idézi, méltatja a szakportál
a profi operatőri és vágómunkát
csakúgy, mint a jó sztorit, a főszereplő Princz Ágota kitűnő
játékát és a tudatos alkotói munkát. Az Átmeneti szállás, amely
középpontjában egy, a saját fantáziavilágába menekülő kislány
áll, már a celldömölki Totál Plán
Filmfesztiválon is bezsebelt egy
elismerést: megosztott második
helyezést ért el a Suzie-val, amelyet szintén a paksi alkotópáros
jegyez. A külföldi ismertség
pedig már talán nem is olyan
távoli álom: a Suzie-t, amely a
legrangosabb hazai megmérettetésen, a BuSho fesztiválon is
helytállt, Magyarországról egyedüliként válogatta be műsorába
az Eurochannel nemzetközi internetes és kábelcsatorna.
Matus Dóra

Sértettek jelentkezését várják
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a 39 éves paksi férfit, akit
azzal gyanúsítanak, hogy lépcsőházak tárolójába bejutva kerékpárokat, gumiabroncsokat,
műszaki cikkeket, ruhaneműket
és szeszes italokat tulajdonított
el. M. Zoltán állampolgári bejelentések alapján került a rendőrség látókörébe.
– Házkutatást tartottunk az illető lakhelyén és tárolóhelyein,
ahol százas nagyságrendben
foglaltunk le lopott tárgyakat.
A fiatalember a bűncselek-

ményeket részben beismerte
– nyilatkozta lapunknak dr.
Péger János rendőr őrnagy,
a Paksi Rendőrkapitányság
bűnügyi osztályának vezetője.
A részletes vizsgálat során az
elkövető gépkocsijából a bűncselekményhez
kapcsolódó
további tárgyakat, készpénzt,
illetve úgynevezett betörőszerszámokat is lefoglaltak. A kapitányságvezető-helyettes hozzátette, a házkutatáskor lefoglalt
tárgyak eredete jelenleg tisztázatlan, de annyi bizonyos, hogy

az eltulajdonított értékek közül
többet a pécsi vásárban eladott
az elkövető. A rendőrség kéri a
polgárokat, hogy aki az elmúlt
egy évben a bűncselekmén�nyel összefüggésben sértetté
vált, jelentkezzen a rendőrkapitányságon. A sajtótájékoztatón
elhangzott, az eltulajdonított
tárgyak összértéke több millió
forint. A fiatalember az eddig
ismertté vált bűncselekményekért öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.
Faller Gábor
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Díjaztuk őket

Sosem szakadt el Pakstól

Az öt éve hasábjainkon még
madridi konzulként bemutatkozó Baller Barbara külszolgálatát teljesítve visszatért
Magyarországra. Immár a
Külügyminisztérium (KÜM)
Nemzetközi és Kisebbségi Jogi
Főosztályának főosztályvezető-helyetteseként koordinálja
a szervezet feladatait és mesél
lapunknak arról, milyen karrierlehetőséget kínál a viszonylag
szigorú hierarchiával rendelkező minisztériumi rendszer a
külföldi megbízatások mellett.

A Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány egykori díjazottja
rendkívül szerencsés embernek
vallhatja magát. Mindig nyitott
volt más kultúrákra, szeretett
utazni, más társadalmakat megismerni, ezért a továbbtanulás
kezdetén világosan tudta, mit
szeretne és azóta munkája szerelmese lett. – Már harmadéves
koromban is a nemzetközi jog
érdekelt, éreztem, hogy nem a
klasszikus jogi területekkel szeretnék foglalkozni és efelé orientált nyelvtudásom (német,
angol, spanyol, portugál, francia) is – meséli. Barbara a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán végzett
2000-ben, azóta folyamatosan a
Külügyminisztériumban dolgozik. Még egyetemi tanulmányai
alatt nyerte el a mai nevén Magyar Közigazgatási Ösztöndíjat,
amelynek akkori célja az volt,
hogy uniós csatlakozásunk előtt
minél felkészültebb, nyelvtudással rendelkező fiatalokat vonzzanak a közigazgatásba. Ennek ke-

retében került a diplomaszerzés
után először az akkori Gazdasági
Minisztérium Jogi Főosztályára,
majd sikeres felvétel után áthelyezéssel a KÜM-be. Öt évet a
madridi nagykövetségen konzulként és beosztott diplomataként,
majd szintén itt a spanyol-belgamagyar trióelnökség alatt elnökségi diplomataként szolgált.
Hazatérését követően már mint
főosztályvezető-helyettes folytathatta munkáját. – A külszolgálat
laikus emberek számára nagyon
vonzó tud lenni, de látni kell,
hogy milyen áldozatokkal, felkészültséggel jár az egyén részéről,
s ha családdal megy külszolgálatra, a család részéről. Nagy különbség a jelenlegi feladatokkal
szemben, hogy a külszolgálat,
különösen a konzuli munka 24
órás készültséget jelent – mondja Barbara. Szépsége viszont
tekintettel arra, hogy magyar
állampolgárok külföldön történő érdekvédelméről szól, bajos
ügyeik megoldása volt, illetve az
Ibériai-félsziget beutazása. Min-

denki más célokkal érkezik a
KÜM-be, s más karriert képzel
el magának, de a munkatársak
mind külföldön, mind belföldön
építhetnek karriert, szögezte le.
Mint elmondta, a minisztérium
nagy előnye, hogy munkatársai
több területen is kipróbálhatják
magukat, s ehhez nem kell új
állást keresni. Sok kolléga a központban, illetve a külszolgálaton
történő munkavégzést és a főosztályokat is váltogatja több tapasztalatot szerezve. A tehetséges
fiatal elárulta, jelenleg nem tervez újabb külszolgálatot, viszont
továbbra is képezni szeretné
magát: talán paksi kötődésének
köszönhető, hogy energetikai
szakjogász szakon is folytat tanulmányokat. Hosszú, külföldön
töltött évek után örül, hogy újra
végigjárhatja Magyarországot és
a hazai színházakat. Azt vallja,
kapcsolata Pakssal sosem szakadt meg, mindig vidéki, különösen dunai lány marad, ezért is
örül, hogy Budapesten is a Duna
mellett lakhat.
Matus Dóra

Terápiás kutyák mutatkoztak be
Nagy sikere volt a városi gyermeknapon egy kutyás programnak, ami azonban nem elsősorban a játékról szólt. A szekszárdi
székhelyű Csiga-Biga Mozgásés Képességfejlesztő Alapítvány
képviselői jöttek el bemutatni
tevékenységüket és természetesen négylábú kollégáikat.
Hogy kerül a Csiga-Biga Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány bemutatója a paksi gyermeknapra? A Napsugár Óvoda
Pusztahencsei Tagóvodájának
vezetője, Molnár Adrienn részt
vesz az alapítvány munkájában,
heti rendszerességgel tart fejlesztő foglalkozást a gyermekintézményben és a tervek szerint,
beillesztve a kollégák fejlesztő
munkájába, a paksi tagintézmé16 n Paksi Hírnök, 2013. június 7.

nyekben is fog a jövőben. Ahogy
meséli, tíz évvel ezelőtt vásárolt
vigasztalásképpen közeli rokonának kiskutyát, s látva a hatást
úgy döntött, hogy közelebbről
is megismeri az állatasszisztált
terápiát. Idővel rátalált az alapítványra, amelyhez csatlakozott,
elvégezte a szükséges tanfolyamokat és ma már terápiáskutyafelvezető, illetve habilitációs
kutyakiképző. Két kutyusa van,
az ötesztendős Molli névre hallgató német juhász és a kétesztendős golden retriever, aki a
Lego nevet kapta. Adrienn elmondta, hogy az állatasszisztált
foglalkozás úgy zajlik, mint egy
hagyományos, azzal a különbséggel, hogy itt a kutya egyfajta
motivációs erőt képvisel, aminek eredményeként a gyerekek

feladattartása sokkal jobb, szívesen dolgoznak, így hatékonyabb a munka. Terápiáskutyafelvezetőként dolgozni nagyon
sok időt, türelmet, figyelmet
igényel, mondhatjuk, hogy
életforma. Egy erre a feladatra
kiválóan alkalmas, jó személyiségjegyekkel rendelkező kutya
kiképzéséhez is legalább két év
kell, tette hozzá.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének segítésére
2004-ben létrehozott alapítványon belül működő, és folyamatosan bővülő terápiáskutyamunkacsoport 2010-ben kezdte
meg munkáját. Jelenleg Pakson,
Tamásiban, Kalocsán és Mo
hácson dolgoznak önkéntes kollégáik, akik mindannyian rendelkeznek a Magyar Terápiás és

Segítőkutyás Szövetség által előírt
vizsgaszabályzatnak megfelelő
képesítéssel. A munkatársak oktatási és szociális intézményekben
végeznek fejlesztő foglalkozásokat terápiás munkakutyáikkal,
ahol ép és akadályozott gyermekekkel egyaránt foglalkoznak,
de felnőtt közösségekben is tevékenykednek. A módszer megismertetésére számos előadást,
bemutatófoglalkozást, játszóházi
programot, illetve akkreditált pedagógusképzést is tartanak, valamint már harmadik alkalommal
indul habilitációs kutyakiképző
tanfolyamuk, amely OKJ-s vizsgával zárul. Ha valaki érdeklődik az alapítvány tevékenysége,
bemutatófoglalkozásai iránt, látogasson el a www.terapiaskutya.hu
honlapra.
-gyöngy-

Falunap volt
Gyapán
Idén tizedik alkalommal rendeztek falunapot Gyapán, melynek elmaradhatatlan része a
családi-baráti tréfás vetélkedő, a
különböző bemutatók, valamint
a sütemény- és főzőverseny. A
bográcsokban idén is nagy választékban rotyogtak az ételek,
többségükben pörkölt főtt. A
gasztrovetélkedést és tréfás játékokat követően délután helyi és
vendégelőadók szórakoztatták
a közönséget. Idén újdonsággal is előrukkoltak a szervezők.
– Korábban könnyűzenei programok és musicalfellépők már
voltak nálunk, idén operettel
újítunk. Reméljük, az új műfaj
tetszik látogatóinknak – fogalmazott Heizler Zoltán, a gyapai
településrészi részönkormányzat tagja. Az operettdallamokat
követően fellépett a Boróka
Néptáncegyüttes, a Duna Party
táncklub, az est sztárvendége
Szandi volt, a programsorozat
bállal zárult. Vasárnap a gyapai
kápolnába várták a lakosságot
az ünnepi szentmisére, közreműködött a Blazsek Frigyes Vegyes Kórus.
A Pakshoz tartozó településrészek mindegyikén szerveznek
a gyapaihoz hasonló közösségi
napot az önkormányzat támogatásával, ezek jó alkalmak a településen élők összekovácsolására. A rendezvényeket szervező
közösségek mindenhol összehangoltan dolgoznak.
Faller Gábor

Különdíjat
kapott a
diákmagazin

Ismét kinyíltak a kertek a Paksi Kertbarátok Egyesületének
felhívására. A programra idén kilencen jelentkeztek, a tulajdonosok büszkén mutatták meg ingatlanjaikat az érdeklődőknek és
hasznos kertépítési, -szépítési tanácsokkal is szolgáltak.
efgé

Szállásadók kerestetnek
Július 8. és 14. között megmozdulnak az ország ifjai. Hazánk
minden tájáról mintegy 140
17-21 éves korú fiatal érkezik városunkba a keresztény
Szentjánosbogár tábor keretében. A tábor helyi szervezői
nagy lelkesedéssel készülnek
a hétre és vendégszerető paksi
családok segítségét is kérik. A
fiatalok szállását minden év-

ben hagyományosan házaknál
oldják meg, ezért olyan családok jelentkezését várják, akik
vállalják, hogy a tábor időtartama alatt szállást, reggelit és
vacsorát tudnának biztosítani
két vagy több gyermek számára. A táborban a nap folyamán
közös programokon vesznek
részt a gyerekek: csoportbeszélgetéseken, sportversenyen,

akadályversenyen, helyismereti programon. Helyi fiatalokat is várnak, akik szívesen
megismerkednének az ország
minden részéből érkező társaikkal. Várják tehát a szállásadó családok és a 17-21 év
közötti fiatalok jelentkezését a
paksi Római Katolikus Plébánián vagy Nyisztorné Ritánál
(30/517-8480).
MD

Különdíjat kapott a TelePaks
televízióban havonta megjelenő diákszerkesztésű ESZI
Magazin a Diák Újságírók
Egyesülete (DUE) országos
pályázatán. A DUE Médiahálózat 23. alkalommal írta
ki Tehetségkutató Diákmédia
Pályázatát, amelynek elismeréseit az idei Országos Ifjúsági
Sajtófesztiválon adták át, ahol
kiderült, 2013-ban ki az év diákújságírója, az év diákfotósa,
diákvideósa és diákrádiósa. Az
ESZI stábját több elismerés is
érte. A csapat tagja, Mészáros
Virág az Év fotósa díj első helyezettje lett a középiskolások között, a diákok nevezése alapján
pedig Németh Szabolcs tanár,
a magazin szakmai segítője az
Év mentora díjat nyerte el. Mint
elmondta, a magazin szerkesztése kapcsán külön értékelte
a zsűri, hogy szerkesztőségi
munkában folyik a tevékenységük, saját rovatokat készítenek,
és hogy rendszeresen megjelennek a helyi televízióban. Az
ESZI Magazin a 2012/2013-as
tanévben indult el az ESZI Médiaszakkörének keretein belül,
jelenleg 17 állandó taggal működik. Az egyedi műsorvezetés
mellett három állandó rovat
színesíti a 20-30 perces magazint. Az Eszikon a kezdetektől
az intézményben tanító pedagógusokat mutatja be. Egykor
az ESZI-ben tanult tanárokkal
foglalkozik a Visszatérők rovat,
a Nagy sportkavaró pedig az
iskola kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó diákjairól szól.
Nemrégiben kisfilmek készítésébe is belekezdtek, az első, diákok által készített rövidfilmet
a nézők a június 19-i évadzáró
adásban láthatják. Arról, hogy
az év mentorának választották,
Németh Szabolcs azt vallja,
tanárembert nem érhet annál
nagyobb megtiszteltetés, mint
hogy saját diákjai terjesszék fel
egy ilyen címre.
Matus D.
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Házhoz
megyünk!
A szerkesztőség nagy örömére
szolgál, hogy olvasóink nagy
része nemcsak várja, de elvárja
a kéthetente megjelenő Paksi
Hírnök érkezését. Jó hír, hogy
ezentúl akár garantáltan kézhez kaphatja a város lapját: új
akciónk keretében mindössze
a postaköltségért cserébe a postaládájába kézbesítjük kedvenc
helyi újságját. Ha nem szeretné, hogy lemaradjon a város
frekventált pontjain terjesztett
Paksi Hírnökről, csupán an�nyit kell tennie, hogy befárad
a Dózsa György út 51-53. szám
alatt található szerkesztőségbe
(TelePaks Kistérségi Televízió,
a járási hivatal mellett), és gyártásvezető kollégánknál befizeti
az éves díjat. (Ez jelenleg az idei
fennmaradó tizenhárom megjelenést 150 forinttal számolva:
1950 forint.)

A zene és a vizualitás, a hangok és azok láttatása adta a központi témáját a Tér-zene múzeumpedagógiai akciónak, melyet a városháza előtti téren rendeztek meg. A Paksi Képtár és a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központjának közös programján közel 150 általános
iskolás gyermek vett részt.
efgé

Biszák-festmények
a városházán
Mostanság nem áll a zászló a
művészetnek hazánkban, mindenki rohan, mással van elfoglalva. Biszák László bízik abban,
hogy ez nem sokáig lesz így, s
megint nagyobb figyelem jut
majd a művészetnek, ismét lesz
befogadó, megértő közönség. Az
alkotó – aki másodikként mutatkozik be a Városházi Galérián –
annak azonban örül, hogy még
mindig akadnak támogatók,
akik alkotótáborokat szerveznek,
és lehetőséget nyújtanak a közös
munkára. Biszák László számára
az ilyen alkotótábori közös munka olyan, mint a közös ima: erőt,
energiát, ihletet ad. Ilyen a képet
nézők szemében mutatkozó tetszés is, plusz erő a további munkához. A közönség és önmaga
számára örömet szerezni, ez motiválja a festőt.
Biszák László, ahogy korábban
írták róla, alaposan belekanala18 n Paksi Hírnök, 2013. június 7.

zott az életbe – volt pszichiátriai
ápoló a zárt osztályon és boncmester a rendőrségen –, sok újat
se a testről, se a pszichéről nem
mondhatnak már neki. Ő viszont
mindig igyekszik valami újjal
előrukkolni, mert bár elsősorban
tájképeiről ismert, az is köztudott,
hogy szeret kísérletezni. Sokszor
meghökkentő dolgokkal áll elő:
hol üvegtorzókkal, hol azzal, hogy
halottak hamvaival készít képeket. Paksi kiállításán nem ezt az
arcát ismerheti meg a közönség,
hanem a természet csodáit megörökítő mivoltát. Hozott csendéletet, reggeli zsongást megörökítő városképet, nyugalmat árasztó
tanyáról készült festményt és néhány, ez alkalomra készült paksi
alkotást, ahol visszaköszön egyik
kedvelt témája, a Duna is, sőt egy
új szerelem, a gőzhajó, amelyből
mindjárt kettőt is lehet látni a Városházi Galérián július 12-ig. -vt-

Természetből
otthonunkba
– véget ért a
programsorozat
Óvodás, általános és középiskolás diákokat egyaránt megszólított a Városi Múzeum legújabb foglalkozássorozata, ami
a Természetből otthonunkba
című időszaki kiállításhoz kapcsolódott.

Jó napot, mi újság?

Dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna
Sarkalatos változások történtek
a múzeumban az intézménybe
látogatók igényeiben, az intézmény ismertségében, amióta
1998. augusztus 1. óta dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna elfoglalta az igazgatói széket. 15
éve még nem volt Lussonium,
nem volt képtár, nem voltak
számítógépek, vitrinek, nem
volt installációs lehetőség, öten
dolgoztak a múzeumban, évente
két-háromezer látogatót fogadtak. Nem volt más, csak egy állandó kiállítás és a kőtár. Innen
kezdődött a lassú építkezés,
amelynek eredménye, hogy tavaly 9000 látogató fordult meg
náluk, az intézményt országos,
sőt már nemzetközi fórumokon
is ismerik. Elindult a múzeumpedagógiai tevékenység, számos
egyéb program, de komoly változás következett be a látogatói
igényekben. Míg régen elegendő volt egy egyszerű tárlatvezetés, ma komplett programot
kell köré kerekíteni, hogy vonzó legyen, hogy odacsábítsák
a látogatókat. Legutóbb római
divatbemutatóval fűszerezték a
történelmi ismereteket. – Mindig ki kell találni valami újat,
alkalmazkodni kell az igényekhez – vallja dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna, akinek vezetésével

sok újdonság született a múzeumban. Először készítettek úgynevezett gyerekvezetőt, azaz egy
munkafüzetet, ami a kisebbek
kalauzolásában játszott szerepet,
elsők között indítottak gyerektábort, ami még most is népszerű,
míg a többi múzeum Budapestre ment majálisozni, addig ők
helyben szerveztek nagy sikerrel
múzeumi majálist. Mihelyt úgy
érezték, kezd kifutni, váltottak.
Idén a fővárosba települtek,
ahol hangos sikert arattak. De
nem maradtak a paksiak sem
rendezvény nélkül, manapság a
múzeumok éjszakájára rendeznek számukra izgalmas programokat. Így lesz ez idén is. Június
22-én a Dunakömlődön fellelt
sírokat „viszik be” a Városi Múzeumba, és a halál és a temetkezés köré szőnek történetet.
Országos, illetve nemzetközi
porondon való megjelenést a
Lussonium hozott számukra,
illetve a szintén ehhez kötődő
világörökségi projekt, valamint
az egykori római kori erőd területén talált nem mindennapi
lelet, a császárszoborláb. Az
igazgatónő arról számolt be,
hogy éppen Bonnból kérték
kölcsön, pár hete zajlik a levelezés, 2014-ben egy nagyszabású kiállítás csúcsdarabja lehet a

lelet, ami újabb fontos állomása
a múzeum ismertté válásának.
A látogatottság terén komoly
növekedés történt az elmúlt 15
év alatt, 2012-ben 9000 vendéget fogadtak, ami közelíti
a befogadóképesség határát.
– Kicsik a tereink, 15-20 fős
csoportnál nagyobbat nem tudunk fogadni és két csoport
sem fér el egyszerre – indokolta
az intézmény vezetője, aki azt
is elmondta, hogy kezdetektől
fogva – bár ebben nagyon sok
vezetői munka van – nagyon jól
együtt tudott dolgozni a kollégáival, mindig sikerült a közös
lelkesedést kialakítani. Ez most
különösen jól működik. Alapja
a kölcsönösség, azaz meghallgatja, figyelembe veszi véleményüket, az ellenvéleményt is, a
programok nem egy ember, hanem közös gondolkodás eredményeként bontakoznak ki. A
hajtóerő a közös siker élménye,
a jó munkáért kapott elismerő
szó. Mindenki érezheti, hogy
ebben a gépezetben nélkülözhetetlen és mindenki átélheti, saját
bőrén érezheti a sikert.
A közös siker újabb eredményeként dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna újabb öt évre kapott
megbízást a képviselő-testülettől a múzeum vezetésére. -vida-

A több hetet felölelő játszóházi
sorozat keretében négy témával foglalkoztak a Városi Múzeumban. Az időszaki kiállítás
megtekintése során a csoportok
megismerkedhettek a gyékén�nyel, a vesszővel és a náddal, a
belőlük készíthető tárgyakkal,
felhasználásukkal. Később különböző tárgykészítési technikákat próbálhattak ki. Az első
hét témája a kerítésfonás volt,
amikor vesszővel dolgoztak a
gyerekek, a második héten az
alátéthurkolás állt a fókuszban,
a folytatásban pedig a virágtartófonás. Mindkét esetben a
kukorica hasznosításából kaptak ízelítőt a látogatók. Végül
kosárkötésre volt lehetősége a
gyerekeknek nádból és papírból.
A programra 23 csoport jelentkezett, 550-en vettek részt
a foglalkozássorozaton, ami
immár a tizenötödik, időszaki
kiállításhoz kapcsolódó program volt a múzeumban. A
szakemberek azt tapasztalják,
hogy a lehetőség igen népszerű
Pakson és a környező településeken, sok a visszatérő vendég.
A múzeum munkatársai örülnek annak, hogy idén sikerült
bevonni programjaikba az
óvodásokat, viszont hiányérzetük van amiatt, hogy a középiskolás korosztályt eddig nem
igazán sikerült megszólítani.
Nem adják fel, a tervek szerint a jövőben az érettségihez
kapcsolódó foglalkozásokat és
rendhagyó történelemórákat is
hirdetnek.
Kohl Gyöngyi
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Két bronzérem a mérleg

Régen volt része ilyen izgalmas
rájátszásban a paksi kosárlabda-szurkolóknak. A 2012/13-as
bajnokság hajrájában végül 12
mérkőzés után került Schmidt
Béla tanítványainak nyakába a
bronzérem. Már a negyeddöntőben is öt meccsen dőlt el az
ASE továbbjutása a szívósan
küzdő Körmend ellen, a döntőbe jutásért pedig a szombathelyi
Falcón könnyen túljutó, tavalyi
bajnok Szolnok következett. A
középszakaszban elért jobb helyezésnek köszönhetően a Tisza-partiaknál volt a pályaelőny,
és a Szombathely ellen söpréssel
(3-0) befejezett párharc pár nap
plusz pihenőt is jelentett a pirosfeketéknek. Az ASE háza táján
kisebb sérülésektől eltekintve
mindenki egészséges volt, s ha
nem is esélyesként vágtak neki
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az elődöntőnek Vojvodáék, azért
előre lefutottnak sem lehetett tekinteni a két csapat – egyik fél
három győzelméig tartó – ös�szecsapását. A Tiszaligetben játszott első mérkőzésen már sikerült ráijeszteni az Olajra, 30 perc
játék után 57-63 állt az eredményjelzőn, de a záró felvonás
sajnos nem úgy sikerült, ahogy
kellett volna, Horváth Ákos
vezetésével a maga javára fordította a mérkőzést a Szolnok,
nagy lehetőséget szalasztott el a
paksi csapat. Szolnoki Olaj KK–
Atomerőmű SE 84-72. A második mérkőzésre a Gesztenyés úti
csarnokban került sor, a 20. születésnapját ünneplő paksi szurkolói csoport, az Atomic Boys
hathatós támogatásával. A konfetti- és pénztárgépszalag-eső tíz
évvel ezelőtti hangulatot idézett,
és a hangerőre sem lehetett panasz. A közel 100 fős b-közép
esélyt sem hagyott a kibontakozásra a vendégszurkolóknak,
és űzte-hajtotta Williamséket,
akik viszont a vendégcsapattal
tették ugyanezt. A Szolnoknak
esélye sem volt ezen az összecsapáson a győzelemre, az utolsó
játékrészre már 20 pontos ASEelőnnyel álltak fel a csapatok, s
mivel a pontarány itt már nem
számít, a piros-kékek ekkor már
tartalékolták erejüket a harmadik mérkőzésre. Atomerőmű
SE–Szolnoki Olaj KK 72-63.
Mindössze 72 óra eltelte után
Szolnokon volt ismét a két csapat, a párharc állása 1-1, mintha el sem kezdődött volna. Az
első félidő után azonban lehetett
látni, hogy mégis elkezdődött,
és már régóta tart. Az erőltetett
menet talán ekkor látszott meg
leginkább a paksi játékosokon,
20 perc alatt majdnem megnyerte a meccset az Olaj, de
csak majdnem. A harmadik negyedben támadásban és védekezésben is feljavult az ASE, és az
utolsó felvonás elején 70-67-re
sikerült felzárkózni. A 35. perc

tájékán az Atomerőmű mindkét
centerét kipontozták, aminek
következtében a szolnoki Báder
vígan ficánkolhatott a paksi palánk alatt, nem volt, aki le tudta
volna védekezni. Ismét ellépett a
hazai társaság, Kámánék pedig
már nem tudtak újítani. Szolnoki Olaj KK–Atomerőmű SE
87-76. Győzelmi kényszerben
játszotta a negyedik mérkőzést
az Atomerőmű, ha kikapnak a
Gesztenyés úton, akkor vége a
párharcnak. Az első negyedet
Levyék nyerték, de a második
és a harmadik felvonásban is a
Szolnok volt a jobb, az utolsó
tíz percnek mindössze egypontos paksi előnnyel vágtak neki
a csapatok. Az atomosok Williams, Kovács Ákos és Vojvoda
révén szinte állva hagyták a szolnokiakat, és ellentmondást nem
tűrően verték az elfáradó vendégeket. A döntés az ötödik mérkőzésre maradt. Atomerőmű
SE – Szolnoki Olaj KK 95–82.
Hatalmas küzdelmet hozott az
utolsó mérkőzés, a Tiszaligetbe
ellátogató Atomic Boys végig
űzte-hajtotta Kovács Ákosékat.
Nagyon jól indult a mérkőzés,
az első és második negyedet is
a paksi csapat nyerte, 15 pontos
előnnyel mehettek a nagyszünetre. A harmadik felvonásban
csökkentette hátrányát a Szolnok, de a 34. percben ismét 15
pontra nőtt az ASE előnye. Ezután azonban egyre több hiba
következett a piros-kékeknél,
fáradtak a játékosok, a Szolnok
pedig minden mindegy alapon
rohanni kezdett. Schmidt Béla
próbálta nyugtatni a tanítványait, de többen nemcsak fizikailag,
hanem fejben is elkészültek erejükkel. A 40. perc végén egyenlített az Olaj, így következett a
hosszabbítás, amelyben a maga
javára fordította a mérkőzést
a hazai csapat. Szolnoki Olaj
KK–Atomerőmű SE 102-98. A
párharcot a Szolnoki Olaj KK
3-2-re nyerte.

A másik ágon az Alba-Fehérvár–
Kaposvári KK 3-1 lett, a döntőt
az Alba-Fehérvár és a Szolnoki
Olaj KK vívta, a bronzéremért
pedig ASE–Kaposvári KK összecsapás következett.
A pár nap pihenő a bronzmec�csek előtt rá is fért a játékosokra. Az elszalasztott nagy lehetőség miatt egy-két napig nem
volt a legjobb a hangulat, de a
Kaposvár elleni mérkőzés előtt
egyöntetű volt a vélemény: a
bronzérmet meg kell nyerni. A
játékoskeret tagjai közül hátfájdalmai miatt Jonathan Levy
nem lépett pályára az első, Gesztenyés úti mérkőzésen. Nagy
rohanással kezdődött a meccs,
az első tíz percben Körtélyesi
egymaga 16 pontot termelt, társai meg 15-öt, de a kaposvári
oldalon sem lazsáltak, 25 pont
érkezett válaszként. A második
negyedben már kevesebb találat
esett, több energiát fektettek a
védekezésbe a csapatok, ennek
köszönhetően az Atom biztosan
őrizte előnyét. A harmadik felvonást a vendégek nyerték, 4 pontra csökkentve hátrányukat. Az
utolsó negyed elején még tartotta
magát a vendégcsapat, azonban
ritmust váltott az ASE és állva
hagyta a somogyiakat. A hazai
gárdából Eilingsfeld, Vojvoda,
és Kovács tetszés szerint szerezte
pontjait a végére széteső Kaposvárral szemben, és magabiztosan
nyerte a mérkőzést. Atomerőmű SE–Kaposvári KK 102-80.
A kaposvári mérkőzésen az első
félidőben még a házigazda vezetett, életben tartva a reményeket
egy harmadik mérkőzésre – a
párharc a bronzéremért az egyik
fél két győzelméig tartott –, de a
harmadik és negyedik negyedben újítani tudott az ASE, s végül biztosan nyerte a találkozót.
Ez azt jelentette, hogy a Magyar
Kupa után a nemzeti bajnokságban is a harmadik helyen végzett
az Atomerőmű SE csapata.
(Interjúk a 22. oldalon)

Csalódás a tizenharmadik helyezés
Véget ért a 2012/13-as szezon az
OTP Bank Ligában, az MVM
Paks labdarúgócsapata a csalódást keltő 13. helyen végzett. A
záró fordulóban a zöld-fehérek
1:0-ra kikaptak hazai pályán a
Kecskeméttől, ennek, valamint
a Pécs székesfehérvári győzelmének következményeként az
együttes visszacsúszott az említett pozícióba. A pénteki vereséget követő este megtartotta záró
bankettjét a Fehérvári úti klub,
melyen a vezetők és a játékosok
is értékelték a szezont.
– Felemásra sikeredett a csapat
szereplése. Mindig optimistán
tekintettem az együttesre, de
az utóbbi időben mutatott játék sajnos a záró fordulóban is
megmutatkozott. Ennek ellenére előre tekintünk és próbálunk
meglepetéscsapatot összerakni
ebből a Paksból. Idén több jó
meccsünk is volt, ha ezek számát
sikerül szaporítani, akkor jövőre
már elégedett leszek – összegzett
Bognár Péter, a PSE labdarúgó
szakosztályának elnöke.
– Nem erre számítottunk, ez
egyértelmű. Az élet igazságos,
ez a szezon nem sikerült. Három edzőnk volt az idényben,
ami sohasem fordult még elő a
Paksi FC-vel. Ez az év tipikusan

olyan volt, amit nagyon gyorsan
el kell felejtenünk – fogalmazott
Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője.
– Még az utolsó pillanatban is
lehetett volna úgymond elfogadható a szezon. Legjobban talán
úgy jellemezhetném az idényt,
mintha olyan sziklaugró lennék,
akinek a produkciójára egy-két

zsűritag tíz pontot adott ugyan,
de az ugrás után nem tudott
feljönni a víz alól – tette hozzá
Vayer Gábor csapatkapitány.
– A tavaszi mérkőzések kezdetben nagyon fordulatosak voltak,
gondolok itt az újpesti 6:0-s sikerre, rögtön ezután a Budapest
Honvéd elleni 3:0-s fiaskóra, de
Győrben 0:3-ról diadalmaskod-

A Kecskemét elleni utolsó bajnoki mérkőzésen
még Tomiszlav Szivics irányította az MVM Paks
labdarúgócsapatát, ám ezt követően Diósgyőrben
folytatja a szakmai munkát. A vajdasági tréner
érvényes kontraktusa ellenére, a paksi klub vezetőinek engedélyével kezdett tárgyalásokat május
végén a borsodiakkal, akikkel a záró forduló előtt
meg is állapodott a folytatásról. A kialakult helyzetről Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője adott
magyarázatot. – A DVTK lényegesen jobb gazdasági lehetőségekkel, nagyobb szurkolótáborral,
komolyabb háttérrel rendelkező klub. Egyértelmű,
hogy a Diósgyőrnek mindig a dobogó a célkitűzés, nekünk általában a középmezőny. Tomiszlav
Szivicsnek igazi kihívás lesz a következő állomás
– világította meg a távozás okait Haraszti Zsolt.
Az ügyvezető megköszönte Szivicsnek ezt az évet:
– Nagyon nehéz időszakban érkezett, öt forduló
elteltével három ponttal álltunk, amikor idejött. A
zuhanást megállította az edző, és azt gondolom,
mindvégig profi munka zajlott nálunk, amiből sajnos nem az az eredmény jött ki, amit gondoltunk.
Sok sikert kívánok neki a diósgyőri munkához

tunk 4:3-ra. Az utolsó fordulók
pedig végképp nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna,
nagyon sok hiányérzet van bennem. Sok sérültünk, hiányzónk
volt tavasszal, de ettől függetlenül
ezt az idényt nem így kellett volna befejezni – értékelt Éger László, az MVM Paks labdarúgója.
-röné-

– Ezzel a kerettel nagy siker volt bennmaradni
az NB I-ben. Voltak látványos, jó mérkőzéseink,
viszont a nehéz időszakban is embernek kell maradni, amikor nem jönnek úgy az eredmények
– fogalmazott a távozó tréner, aki megköszönte a
paksi csapatnak, hogy megkereste, amikor nem
volt munkája. – A klub is nehéz helyzetben volt,
ezért jó döntésnek tűnt mindkét fél számára a közös munka. Sok balszerencse ért minket, főleg tavasszal. Hiányérzetem van, összességében azonban
pozitív a kép. Jól szervezett együttesnél, komoly
emberekkel dolgozhattam, partnerek voltak mindannyian, a siker érdekében mindenki megtett minden tőle telhetőt. Nem hagyom el keserű szájízzel a
klubot – összegzett Szivics.
Az MVM Paks labdarúgócsapatának lapzártánkkor még nem volt vezetőedzője, de Haraszti Zsolt
ügyvezető jelezte, június első hetében már szeretné
bemutatni az új szakmai irányítót. Tizenegy játékosnak lejárt a szerződése, így komoly változások
lehetnek a keretben is. A következő szezon július
utolsó hétvégéjén kezdődik, az új idény első edzése
a tervek szerint június 24-én lesz.

Örökös címeket adományoztak
Több címet adományoztak az
Atomerőmű Sportegyesület legutóbbi küldött közgyűlésén: az
ASE Örökös Tagja címet kapott
Patkós István, az egyesület korábbi labdarúgója, vezetőedzője,
aki jelenleg az öregfiúk trénere és
a lábtenisz szakcsoport vezetője.
– A legszebb emlékem az utánpótlásedzői korszakomhoz köthető – fogalmazott a sportember. – Akkor négyéves előkészítő
munka után az ifjúsági csapat
megnyerte az NB II. Nyugati csoportját olyan játékosokkal, mint
Éger László és Vayer Gábor.
Az ASE Örökös Bajnoka címet
Ács Péter sakkozó (képünkön), az

NB I-es sakkcsapat tagja, nemzetközi nagymester, olimpiai ezüstérmes, junior világbajnok és korosztályos Európa-bajnok vehette
át. – Hétköznap a Külügyminisztériumban dolgozom, a hétvége a
sakké, így a magyar csapatbajnoki
küzdelmek, valamint légiósként
az osztrák és a német bajnoki sorozatok is – mondta el Ács Péter.
A közgyűlésen az elnökség legrégebbi tagját is jutalmazta. Kováts
Balázs húsz éve tagja a sportegyesület vezetőségének. – Az ESZI
igazgatójaként alapítója voltam
az intézmény diáksport-egyesületének is. A kosárlabda kiemelt
szerepet játszott, mivel kapcso-

latban álltunk az Atomerőmű
SE-vel. Az iskola még csak ötéves
volt, de Gulyás Róbert vezérletével már megnyertük az országos
középiskolai bajnokságot.
Dr. Kovács Antal, az ASE elnöke azt emelte ki a közgyűlésen,
hogy az 1300 tagot számláló
egyesület létszáma évről évre nő.
– A komoly eredmények, így a
kosárlabdacsapat, az utánpótlás
kajak-kenusok, a sakkozók és a
cselgáncsozók sikere is annak köszönhető, hogy sokan vagyunk.
Ebből is látszik, hogy Pakson helyén kezelik a sportot és jó irányba haladunk – fogalmazott az
ASE elnöke.
Faller Gábor
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Körtélyesi aláírt, Kámán megy
A kosárlabdacsapat néhány játékosát a bajnoki szereplésről és a
jövőről kérdeztük az évzáró vacsora után.
Körtélyesi Gergely: – Ebben az
idényben voltak hullámvölgyeim,
amibe a sérülésem is belejátszott.
Sokan azt várták el, hogy minden
meccsen 20 pont körül dobáljak,
holott ebben a csapatban ez nem
az én elsődleges feladatom. Voltak
rosszabb és jobb meccseim, ös�szességében a két bronzéremmel
elégedett vagyok. Már decemberben azt mondtam ismerős körökben, ha harmadikak leszünk az év
végén, már most aláírom. Egy kis
szerencsével döntőt is játszhattunk
volna, talán nem volt meg hozzá a
rutin, hogy a Szolnokot Szolnokon
verjük meg. Sajnálom, hogy nem
lett meg. A szerződésem lejárt, de
újabb egy évre elköteleztem magam az Atomerőmű SE-hez. Most
egy kis pihenő következik, aztán
nyáron babázunk, és július végén
jövünk vissza Paksra. Ez volt a 12.
profi szezonom, már tudom, hogy
mit kell tennem a nyári szünetben,
hogy regenerálódjak és a következő bajnoki felkészülésre rendben
legyek.
Kámán Tamás: – Szezon előtt szívesen aláírtam volna a két bronzérmet, de így a szolnoki elődöntő
után rossz érzés volt. Az a fault,

amit befújtak rám a palánk alatt
a végén, az nem volt fault. Meg
is kérdeztem Benczúr játékvezetőt, hogy miért fújta be. Azt válaszolta, hogy úgy látta, lendült
a kezem és a szándékot fújta le.
Sok múlott ezen, más lett volna,
ha mi játszhattunk volna a döntőben, megküzdöttünk érte. A
saját teljesítményemmel nem vagyok elégedett, bár a rájátszásban
már volt egy-két jó meccsem. Jó
lett volna, ha az egész szezonom
ilyen. Enrique-nál szabadabb stílusban játszottunk, ami nekem
személy szerint nem feküdt. A
kontrollált játékot jobban szeretem, amikor szinte minden előre
le van sakkozva. Nehezen tudtam
alkalmazkodni ehhez a stílushoz.
Bélával könnyebb volt a kommunikáció, a csapat is felpörgött
a rájátszásra, és az én teljesítményem is javult. A szerződésem lejárt, tárgyalok Tóth Jánossal és az
egerszegi vezetőkkel is.
Vojvoda Dávid: – Nem tudom
még, hogy megyek-e vagy maradok, a jövő zenéje. Nem titok,
hogy van két megkeresésem: a
Szolnok és az Alba is szeretne.
Jól érzem magam Pakson, még
egyéves szerződés köt ide, a vezetők döntik el, hogyan tovább.
Nyilván van annyi pénz, amiért
elengednek, de jelenleg az ASE
játékosa vagyok. Az idei szezonnal

kapcsolatban egy pici hiányérzet
van bennem, egy karnyújtásnyira
voltunk a döntőtől. Ettől függetlenül a két bronz szép eredmény,
remélem, a folytatás is hasonló
lesz vagy jobb. A számok azt mutatják, hogy eddig magasan ez a
legjobb szezonom, úgy érzem,
egy jó, stabil teljesítményt tudtam
nyújtani egész évben, nem voltak
nagy hullámvölgyeim, de nem
vagyok még kiforrott játékos, van
mit kihoznom magamból. Sok pihenésre nincs időm, június 24-én
kezdődik a válogatott felkészülés.
A 2015-ös Eb-ért játszunk, a fehéroroszokkal és a szlovákokkal
vagyunk egy csoportban, illene
az első helyen végezni, és menni
még egy kört. Nem tudom, ki fogja elvállalni a válogatottságot és ki
nem, több pletyka is kering, hogy
sokan nem fognak eljönni. Remélem, hogy ez nem így lesz, és olyan
csapattal tudunk kiállni, amelyik
esélyes arra, hogy kijussunk az Ebre. Nyilván nagyon kemény két és
fél hónap lesz, és nem hozunk szégyent Magyarországra.
Tóth Ádám: – Van bennem egy
kis tüske, de büszke vagyok arra,
amit elért ez a csapat. Szerintem
karácsonykor senki sem mondta
volna, hogy idáig jutunk. Voltak kisebb-nagyobb problémák,
történt egy tragédia, ami nagyon
megviselte a csapatot, és érezni a

hatását a mai napig. Szeretném,
ha jövőre folytatódna az egerszegi
tendencia: bronzérem után arany.
A magam részéről stabilabb szezont szeretnék, nagyjából olyan
teljesítményt, mint a rájátszásban.
Utána pedig külföldre szerződnék
egy olyan bajnokságba, ami erősebb a magyarnál, mindenképp
kipróbálnám magam. Most három hétig pihenek, utána irány a
válogatott.
Lapzártakor sikerült elérni Tóth
János szakosztályelnököt, megtudtuk, hogy a lejárt szerződésű
játékosok közül Körtélyesi aláírt
újabb egy évet. Kovács Ákossal is
megegyeztek, marad a 2013/14es bajnoki idényre, már csak a
technikai részletek vannak vissza.
Kerpel-Fronius Balázs is nagy valószínűséggel az ASE játékosa marad. Ami Czinger Zoltánt illeti, ő
több játéklehetőséget szeretne, és
a szakosztály is szeretné, ha az NB
I/B-ben, például a Bonyhádban
játszhatna, de az ASE játékosa maradna. Kámán Tamás jelezte, hogy
megállapodott a zalaegerszegi vezetőkkel, tőle elköszönt az ASE.
Az edző személye még kérdéses.
Schmidt Béla vezetőedző a Paksi
Hírnöknek elmondta, a klub vezetése ősztől nem számít rá a vezetőedzői poszton. Lapzártánk után
érkezett: Vojvoda a Szolnoki Olaj
KK játékosa lett.
Kovács József

Teniszhírek

Döntőben a gimi

A biztos bennmaradást tűzte ki
célul az OB II-ben szereplő Paksi
SE férfi teniszcsapata a 2013-as
bajnokságban. Ehhez a tavaszi hét
fordulóból minimum három győzelmet kellett volna elérniük, ám
ez nem sikerült, „csak” a Tordas és
a Fehérvár ellen lett meg a győzelem. – A Szekszárd és a Kaposvár
ellen úgy kaptunk ki 5/4-re, hogy
mindkét találkozó az utolsó páros
meccsen múlt, sőt a döntő szett
rövidített játéka döntött – mondta el Barta Attila csapatkapitány,
hozzátéve, ellenkező esetben a
7/2-es mérleg nagyon könnyen

Három csapat részvételével rendezték az ESZI-sportcsarnokban
az országos elődöntőt az ötödik
korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpián. A megyei döntőket
követően a pécsi PTE Deák Ferenc
Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, a Bálint Márton Általános és Középiskola Törökbálintról,
és a házigazda Vak Bottyán Gimnázium együttesei mérkőztek egymással. Az első, döntőnek is beillő
mérkőzésen szoros első negyed
után végül 75:49-re diadalmaskodott a Vak Bottyán Gimnázium
pécsi riválisa ellen. A második
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lehetett volna 7/4-es, ami felsőágas folytatást jelentett volna. Az
őszi fordulókat megelőzi majd egy
rövid paksi felkészülés, hogy a következő három mérkőzésből legalább kettőt meg tudjanak nyerni.
A vezető kiemelte a remekül működő csapategységet, ami a kitűzött cél elérésének záloga lehet.
Az egyéni teljesítmények alapján
több játékos remekül szerepelt:
Vécsey Bence hat mérkőzésből
ötöt megnyert (6/5), valamint
Antal Adrián szintén 6/5, Dalos
László 7/4 mérleggel zárt. A PSE
a 7. helyről várja az őszi folytatást.

meccsen a baranyaiak 79:71-re
győzték le a Törökbálintot, végül a
paksi gimnazisták 40 ponttal verték Pest megyei ellenfelüket. Az
országos döntőbe tehát két győzelmét követően a Nagy László vezette paksi csapat jutott.

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

Sokoldalú tehetség
Úszik, művészi tornázik, rajzol,
verset mond, minden érdekli – jellemzi édesapja a kilencesztendős Csuha Eszter Elvirát,
aki a Deák Ferenc Általános
Iskolában Mezősi Árpád tanítványa. A róla alkotott képhez az
is hozzátartozik, hogy mindezt
nagy odaadással, magas színvonalon űzi, amit eredmények
sora igazol vissza. Bár a felsorolásból kimaradt a matematika,
legutóbbi sikerét éppen ebben
a tantárgyban aratta. Idén 1600
kisdiák nevezett a Szivárvány
matematikaversenyre. A döntőbe az ötvenegy legjobbat hívták be, Eszterék az első tízbe

kerülésben reménykedtek…
– Volt egy feladat, ami nagyon
kifogott rajtam, ott veszítettem
hét pontot – meséli. Ennek
ellenére az előkelő harmadik
helyen végzett. Miként az asztalán sorakozó jutalomkönyvek és oklevelek bizonyítják,
nem ez az első szép eredmény.
Az atomerőmű által hirdetett
rajzpályázaton első díjat kapott,
karácsonyvárás izgalmát megörökítő alkotása az erőmű ünnepi üdvözlőlapjait díszítette.
Szeret úszni, legutóbb vegyes
váltóban, ahol ő pillangóban
úszott, bronzérmet nyertek,
szeret művészi tornázni, itt

egy második helyezéssel büszkélkedhet. Irodalomfüzetében
vezetett olvasónaplóját mutatva
meséli, hogy nagyon szeret olvasni is. Élete első szavalóversenyén, a kárpátaljai Visken, alsó
tagozatos kategóriában első
helyen végzett. Eszter elárulta,
hogy nyáron is biztosan sokat
fog olvasni, rajzolni és sokat
lesz majd a szabadban. Van egy
aranyhörcsöge, egy sziámi harcos hala, a családnak egy kutyája és talán beszélgetésünk óta
már megérkezett az új „családtag”, Dormi cica is, akinek érkezését Eszter izgalommal várta.
-vida-

Kell egy csapat!
Nosztalgiaestre hívták a Paksi
Kinizsi és a Paksi SE egykori
labdarúgóit, edzőit, vezetőit
május végén a Prelátus épületébe. Közel félszázan gondolták úgy, hogy jó lesz találkozni
a régi játszótársakkal és barátokkal. A fényképek bogarászása és egymás ugratása végig
napirenden volt.
Két esztendővel az 1975-ös Szabad Föld Kupa sikerének 36 éves
évfordulója után (amit szintén a
Prelátusban ünnepeltek) úgy
érezték az akkori szervezők
(Kiss Gábor, Somodi Béla, Kővári István), hogy hagyományt
teremtenek, és ha nem is évente,
de összehívják a nagy öregeket
felidézni a régi idők fociját. A
köszöntőbeszédek után egy-egy
gyertyát gyújtottak az azóta égi
pályákon játszó barátok emlékére, tiszteletére, majd jöhetett a
vacsora, a koccintások és össze-

kacsintások. „Emlékszel, amikor…?” – Szinte minden diskurzus így kezdődött, és egyre
inkább belemelegedtek a felek.
Mi is hallgatóztunk kicsit: az est
legidősebb játékosa, Hermann
János például felidézte, mennyire szerettek még focizni az ’5060-as években, de a lehetőségek
és a körülmények fényévekre
voltak a maihoz képest. Ő akkor édesapja műhelyében még
a kovácsszakmával ismerkedett,
és törvényszerű volt, hogy először a munka – ez mindig este
hatig – és utána a foci, ha volt
rá idő. Megesett, hogy az akkori vezetők mentek követségbe a
szülőkhöz: legalább hetente egyszer engedjék el edzeni a többiekkel. De még ma is kiemelte,
hogy mennyire szerettek együtt
és egymásért játszani. Előfordult
olyan, egy Fadd–PSE megyei
derbin – ezt már Somodi Béla
mesélte –, hogy ő félpályáról

Temetkezés
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

indulva a kifutó kapus felett átemelte a labdát, ami gólba tartott, már ünnepelték a társak, de
egy helyi szurkoló úgy döntött,
kisegíti a hazai hálóőrt, így a
kapu mögül belépve a pályára,
még a gólvonal előtt kirúgta a
labdát. A bíró közvetett szabadrúgást ítélt, azonban ezt kihagyták a paksiak. A meccs után a

helyi búfelejtőben később elnézést kért a túlbuzgó drukker,
pár üveg sör mellett tisztázták a
tisztának látszó helyzetet. Jó volt
hallgatni a régieket tisztességről,
játék iránti alázatról, összetartozásról és az egykori sikerekről.
Minarik Ede örökbecsűje jutott
eszembe: kell egy csapat!
-Titti-

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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Okos kert lépésről-lépésre
ladék megközelítőleg negyven
százalékát lehetne újrahasznosítani szelektív gyűjtést követően, harminc százalékát pedig
komposztálni lehetne? Így csak
a fennmaradó harminc százalékot kellene a hulladéklerakókban ártalmatlanítani. További
probléma, hogy a megyében a
zártkerteknek, ahol a legtöbb
kiskert van, csupán a városokkal
határos része van bekapcsolva
a szervezett hulladékgyűjtésbe,
így 25-30 ezer zártkerti ingatlan
hulladékkezelése megoldatlan
és ellenőrizetlen.

2. lépés: mi legyen a hulladékkal?
Tolna megye nem áll rosszul a
keletkező hulladék mennyiségét illetően, legalábbis, ami az
átlagot illeti. De belegondolt
már abba, hogy a keletkező hul-

Mit tegyünk a kiskerti hulladékokkal?
A kiskertekben is többféle fajta hulladék keletkezik, melyek
elhelyezése komoly kérdéseket vet fel. Az alapvető igazság
az, hogy az a legjobb hulladék,
amely nem is jön létre. A szemét
mennyiségének csökkentéséért

mi is sokat tehetünk: akár az
újrahasznosítható csomagolóanyagok használatával, akár a
fogyasztás csökkentésével.
Ha a hulladék már megvan,
akkor próbáljuk meg újrahasznosítani! Erre jó példa a komposztálás, ami a zöldhulladék
kezelésének legjobb módja. Ha
erre nincs, vagy teljes egészében nincs lehetőség, akkor élhetünk a hulladékudvarok adta lehetőségekkel, ahol leadhatjuk.
A papír, műanyag és üveghulladékot gyűjtsük szelektíven! Ne
feledjük, hogy a papírhulladék is
jobb helyen van a szelektív szemetesben, netán olyan helyen,
ahol pénzért átveszik újrahasznosításra, mintha elégetnénk.
A műanyag hulladékokat soha
ne égessük, mert mérgező gázokat juttathatunk a levegőbe.
Illegális hulladéklerakók: minden szinten szennyező

Az illegálisan lerakott, nem
megfelelően kezelt hulladék a
vizet, levegőt és talajt is szen�nyezi, ráadásul nem csak a lerakáskor, de akár évtizedeken át.
A vizekből, növényekből végül
az emberi szervezetet is károsító anyagok mellett akár fertőző
betegségek forrásai is lehetnek.
Legyen legális!
A megyében több helyen,
Szekszárdon,
Bátaszéken,
Szedresen és Tolnán is várják a
hulladékudvarok a lakossági felhasználókat, és a szelektív gyűjtőszigetek száma is folyamatosan nő. A hulladékudvarok a
lakosságtól a veszélyes hulladékot, használt étolajat is átveszi.
Érdeklődjön a lehetőségekről!
További információk a komposztálásról és a projektről:
kiskert.szekszarditermek.hu,
facebook.com/kiskert
(X)

Halad a kerékpárút
kivitelezése

Ivóvízminőség
javítás Györkönyben

A tervezett ütemben halad a Paks és Csámpa közötti kerékpárút kivitelezése. Az építést végző Baranya Aszfalt Kft. műszaki vezetője szerint tartható lesz a július 15-i átadási határidő.
A földmunkákkal már elkészültek, néhol bevágásokra, néhol
feltöltésekre volt szükség a viszonylag egyenletes vonalvezetéshez. Ahol talajszerkezeti problémák adódtak, ott talajcserét
végeztek. A nyomvonal egy részén már a kerékpárút betonozott alapja is elkészült, amire majd a munka finisében az aszfaltréteg kerül. A közel 220 millió forintos költségű beruházás
során több mint 4,5 km hosszú kerékpárút készül. Ennek 1508
méter hosszú belterületi szakaszára az Új Széchenyi Terv keretében a DDOP-5.1.1-11-2011-0001 számú, Paks és Csámpa
közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakítása
elnevezésű pályázatán közel 90%-os támogatást: 56 201 776
forintot nyert a város.

Utolsó fázisába ért a pályázati tervezői munka, hamarosan lezárul az „Ivóvízminőség-javító program Györköny Községben” című, KEOP-7.1.0/112011-0079 jelű pályázat első fordulója. A Györköny ivóvizét biztosító kutak
vízkémiai komponenseiben az ammónium-, vas- és mangántartalom meghaladja az előírt határértéket, emiatt a kitermelt víz vízkezelést igényel. A
projekt célja olyan víztisztító technológia telepítése, amely lehetővé teszi a
megfelelő minőségű ivóvíz-szolgáltatást. A projekt megvalósítására Györköny Község Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program pályázati forráshoz nyújtotta be igényét. A sikeres első fordulóban kidolgozták
a beruházás részletes terveit, beszerezték a szükséges engedélyeket, és benyújtották a második forduló (kivitelezési szakasz) pályázatát.
A megvalósítási szakaszra vonatkozó tervezés, tanulmánykészítés, valamint közgazdasági költség-haszon elemzés elkészítésével került beadásra
a második fordulós pályázati anyag, amelynek pozitív elbírálása esetén a
közbeszerzési eljárás, majd a kivitelező kiválasztása következik. A közel 150
millió forint összegű beruházás 90%-os európai uniós támogatással valósul
meg. A szükséges önerőt az önkormányzat EU Önerő Alap pályázatból kívánja biztosítani.

