A szívem csücske a munkám – mondja Vassné Skerlanitz Katalin, akinek
köztisztviselői munkáját Deák Ferenc-díjjal ismerték el. Ez alkalommal őt
kérdeztük: jó napot, mi újság?
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A testületi ülés összefoglalója
a 2-3. oldalon
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A Liget utcai lakópark is téma
volt a testületi ülésen
Húszmillió forint támogatást nyújt a volt
református iskola rekonstrukciójához a város önkormányzata. Így döntött a képviselő-testület június 27-i, rendkívüli ülésén.
A költségvetés még egy tételében módosítást hajtottak végre: biztosították a keretet hatfős létszámbővítésre az egészségügyi ellátásban. Ez két gyermekorvost, két
gyermekorvosi asszisztenst és egy műszaki
munkaerőt, valamint egy tüdőgyógyászati
asszisztenst jelent. Szabó Péter polgármester elmondta, hogy két gyermekorvosi állás üresedett meg, az egyik dr. Egry Tibor
halála, a másik dr. Angyalosi Zsuzsanna
nyugdíjba vonulása miatt, ezek feladatellátásáról kell gondoskodni.
Szabó Péter javaslatára levette napirendjéről
a testület a Liget utca 3837. helyrajzi számú
ingatlanra tervezett lakóterület fejlesztésével
kapcsolatos Telepítési tanulmány- és beépítési tervet, az inerthulladék-hasznosító létesítmény kapacitásbővítésére vonatkozó előterjesztést, valamint a Paksi Városi Múzeum
igazgatói állására kiírt pályázattal kapcsolatos döntést.
A polgármester indoklásul elmondta, hogy
a Liget utcába tervezett lakópark kapcsán lakossági észrevételek érkeztek, ezek tekintetében egyeztetést kezd az államtitkársággal, az
illetékes minisztériummal és a Paks II. társasággal, hogy frissítsék a szállásokkal kap-

csolatos igényekre vonatkozó információkat.
Szabó Péter arról is tájékoztatott, hogy a tanulmánytervvel kapcsolatban kikéri az Önkormányzati Tervtanács véleményét. A hulladékhasznosító létesítménynél pontosításra van szükség az egyes hulladéktípusokra
vonatkozó előírások figyelembevételével. A
múzeum igazgatói pályázatáról azt mondta,
hogy a testület által felállított ad hoc bizottság már állást foglalt, de egy államtitkári aláírás hiányzik még dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna kinevezéséhez, ha ez meglesz, visszatérnek a kérdésre.
A Liget utcai lakóparkkal kapcsolatban Dr.
Blazsek Balázs címzetes főjegyző kifejtette,
hogy az új atomerőmű építése nem szocialista beruházás, a kerítésen kívüli beruházásokat magánbefektetők fogják finanszírozni. Hangsúlyozta, fontos, hogy amennyiben
a magánbefektetők ismerve a helyi szabályokat, megvásárolnak egy területet, ne kerüljön a képviselő-testület abba a helyzetbe,
hogy lakossági nyomásra változtat ezeken,
mert akkor szavahihetetlenné válik.
A beépítésre váró Liget utcai telek még egyszer napirendre került a rendkívüli ülésen.
Településrendezési eszközök módosításáról határozott a grémium, mégpedig egy
eljárásban három, egymással nem összefüggő kérdésről. Az egyik a paksi atomerőmű területét érintő övezetihatár-módosítás

A Liget utcai tervezett lakóparkról Horváth András főépítész adott
részletes tájékoztatást lapunknak a testületi ülést követően. Eszerint a
város szabályozási terve több éve lehetőséget ad arra, hogy a volt borászat területén lakásokat lehet építeni. Mivel a sűrű telekosztású belvárosi területen kivételnek számít a nagy kiterjedésű, használaton kívüli ingatlan, így érthető, hogy önálló – Lk-3.5 – övezeti besorolást
kapott. A koros fákkal benőtt területre a beépítés előírt mértéke némileg alacsonyabb, míg a zöldfelület magasabb, mint más kisvárosi
övezetekben. Egy korábbi beépítési elképzelés miatt a borászat telkét egy övezeti határvonal megosztotta, azért hogy a kisebb rész a
szomszédos telekhez legyen csatolva. A jelenlegi tulajdonos szeretné a telkét egységes övezetként használni, amihez nem csak joga van,
de a jogszabály elő is írja, hogy az övezet határa lehetőleg egyúttal telekhatár is legyen. A módosítási kérelemmel egy időben építésiengedély-kérelmet is benyújtott, amely szerint a jelenleg Lk-3.5 övezetbe tartozó telekrészre 62 lakást kíván építeni földszint + kétemeletes
elrendezésben. Építésiengedély-kérelme jogszerű volt, hiszen az érvényes szabályok szerint a telek méretére, a beépítettségre és az épületmagasságra vonatkozó szabályoknak is megfelelt. Az építési engedélyt megkapta, és az jogerőre is emelkedett. Könnyű azonban belát-

volt, a másik egyes csámpai területek belterületté nyilvánítása, a harmadik az ominózus Liget utcai telek. Itt az övezethatár-módosításra az egységes kezelhetőség érdekében volt szükség, a megépíthető lakások
száma ezzel nem emelkedett, nagyságrendileg 90 kivitelezhető.
Rendeletet fogadott el a képviselő-testület az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről. Dr. Glöckler Ferenc aljegyző azt
mondta, hogy korábban magára vállalta az
önkormányzat az útépítés, közműfejlesztés költségeit, de egyre gyakrabban előfordult, hogy a befektetők megfinanszírozták
az ilyen költségeket annak érdekében, hogy
építési telkeket alakíthassanak ki, majd átadták az önkormányzatnak, közműszolgáltatónak az utat, közműveket. Mivel az ingatlanfejlesztési igények száma emelkedik,
szükségessé vált, hogy kialakítsanak egy
olyan szabályrendszert, ami egyformán
kezeli ezeket a helyzeteket – magyarázta
(részletek a 3. oldalon).
A testület úgy döntött, hogy a megbízási
szerződés egyéb pontjainak változatlanul
hagyásával Dallosné Feth Szilvia ügyvezetői megbízatását a Telepaks Médiacentrum
Nonprofit Kft. élén 2023. június 30-ig meghosszabbítja.
-ph-

ni – fejtette ki Horváth András –, hogy amennyiben az övezeti határ
módosítására vonatkozó kérelme is teljesül, akkor a volt borászat telekmérete alapján számított 90 lakás elhelyezése is jogszerűen engedélyezhető lesz. Ha a telek megosztottságát feleslegesen fenntartaná
az önkormányzat, akkor is ezzel azonos számú lakás lenne kialakítható a két telekrészen. A leírt megfontolások alapján az övezethatármódosítás ügye már túljutott az államigazgatási egyeztetésen, és az
állami főépítész kiadta a záróvéleményét. A képviselő-testület is ezzel egybehangzó döntést hozott a 2018. június 27-i ülésen. A telek tulajdonosa a harmadik kérelmében a telken elhelyezhető lakások számát kéri az általános szabálynál nagyobb mértékben megállapítani.
Ez úgy érhető el, ha az egy lakásra jutó telekméretet az önkormányzat 250 helyett 180 m2-ben szabja meg. Hivatkozási alapul szolgál,
hogy a telepszerű beépítésben viszonylag alacsony beépítettség mellett tudja az épületeket elhelyezni, amit még az épületmagasság növelésével is fokozni kíván. A javasolt fejlesztés hatásainak átfogó vizsgálatára az építtető tanulmánytervet készített, amelyet az önkormányzat részletesen megvizsgál, majd a képviselő-testület dönt arról, hogy
helyt ad-e a kérelemnek, és ha igen, milyen feltételekkel – tájékoztatott a város főépítésze.
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Új rendeletet alkottak az útépítésről,
közműfejlesztésről
Fotó: Babai István/archív

Az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló rendelet – amelyet június végi
rendkívüli ülésén alkotott meg a képviselő-testület – kiterjed Paks város belterületén az érintett ingatlantulajdonos beruházásban, vagy annak hozzájárulásával önkormányzati beruházásban megvalósuló
útépítésre, továbbá csapadékvíz-elvezetés,
ivóvíz-, szennyvízközművek és közvilágítás kiépítésére.
Ha az érintett ingatlanok tulajdonosai az
út- és közműfejlesztések tervezéséhez, engedélyezéséhez és kivitelezéséhez szükséges forrást önkormányzati támogatás nélkül, 100%-os mértékben biztosítják – ide
nem értve a műszaki ellenőrzés költségeit –, és a kivitelezést követően kívánják átadni az önkormányzat tulajdonába vagy
üzemeltetésébe a közműveket, utat, erre
akkor van lehetőségük, ha a megvalósításhoz szükséges engedélyezési és kiviteli
terveket az önkormányzat nevében a polgármester előzetesen jóváhagyja. A kivitelezésre vonatkozó szerződésben kötelesek
rögzíteni, hogy a létesítmény a használatbavételhez, üzembe helyezéshez szükséges engedély, hozzájárulás véglegessé válását követően térítés nélkül az önkormányzat tulajdonába kerül, és az önkormányzat

jogosult a kivitelezővel szembeni garanciális jogok érvényesítésére, ezért az önkormányzat a kivitelezési szerződést jóváhagyó záradékkal látja el. A jóváhagyás feltétele legalább öt év garancia és legalább
öt százalékos garanciális biztosíték kikötése. A tulajdonosok dönthetnek úgy, hogy
a beruházás becsült költségének ellenértékét az önkormányzatnak átadják, továbbá
a HÉSZ alapján kialakítandó út területét
önkormányzati tulajdonba adják, ezután
az önkormányzat folytatja le az engedélyezési eljárásokat, és köt szerződést a kivitelezővel.
Dr. Glöckler Ferenc szerint várhatóan az
lesz a gyakoribb, hogy közösen finanszírozzák a közmű építését a tulajdonosok az
önkormányzattal. Ebben az esetben a város jegyzőjénél pályázatot kell benyújtani.
Ezt akkor tehetik meg, ha az érintett ingatlanok legalább kétharmadának tulajdonosai csatlakoznak, és a HÉSZ-nek megfelelő telekalakítást saját költségen elvégeztetik.
Az önkormányzat elkészítteti az útépítés és
közműfejlesztés terveit, és beszerzi az engedélyeket, majd a tulajdonosok sikeres pályázata esetén az önkormányzat megvalósítja a
beruházást. Amennyiben az útépítéshez és
közműfejlesztéshez szükséges terület az önkormányzat tulajdonába került, – a pályá-

zatot megelőzően – a tervezést és a szükséges engedélyek beszerzését magára vállalja.
Az útépítés és közműfejlesztés támogatásának igényléséhez felhívást tesz közzé az
önkormányzat minden év március 31-ig,
amelyre három hónapon belül lehet pályázatot benyújtani. „Az érintett tulajdonosok
által vállalt anyagi hozzájárulás legalább a
becsült bekerülési költség reájuk jutó részének 50%-a magánszemély, és 100%-a
nem magánszemély tulajdonos esetén” –
fogalmaz a rendelet a tulajdonosi hozzájárulásról.
Támogatás adható út- és járdaépítésnél a
pályaszerkezet és a tervezett burkolat, valamint az utcai csapadékvíz-elvezetést szolgáló – műszaki szükségességtől függően – zárt
csapadékcsatorna vagy nyílt árok megépítésére, ivóvízhálózat esetén az utcai gerinc-,
bekötővezeték megépítésére, szennyvízcsatorna esetén az utcai szennyvíz-gerincvezeték és a bekötővezeték megépítésére, valamint közvilágítás megvalósítására.
A rendelet szabályozza, hogyan lehet a beruházás megkezdése után csatlakozni, illetve a beruházást követő öt év elteltével milyen feltételekkel igényelhető vissza a pályázati önerő egy része. A rendelet 2018. július
1-jétől hatályos.
-ph-
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Korszerűsítik a kamerarendszert
Fotó: Molnár Gyula

A térfigyelő rendszer korszerűsítéséről, fejlesztéséről szóló szerződést írt alá a közelmúltban Szabó Péter, Paks polgármestere és

Kandolka Károly, az ERANDO
Biztonságtechnikai Kft. ügyvezető igazgatója. – Mindenképpen fejleszteni, korszerűsíteni

Ősszel kezdődhet
a kerékpárút-építés
Megérkezett a nem jogerős építési engedély, így a kiviteli tervek
véglegesítése után, augusztus
elején elindulhat a közbeszerzési eljárás a Paks-Dunakömlőd
kerékpárút projektben. Zajlik a
kisajátítási eljárás is, az építkezés megkezdését október elejére
tervezi az önkormányzat.
Immáron nem jogerős építési engedéllyel rendelkezik a Paks-Dunakömlőd kerékpárút-kialakítási
projekt, ennek megfelelően véglegesítették a kiviteli terveket a
napokban. – Mivel a beruházásra a területi operatív programban nyert 540 millió forint támogatást az önkormányzat, a pályázati eljárásrendnek megfelelően a
kivitelezést megelőző közbeszerzés ajánlattételi dokumentációját
el kell küldeni előzetes minőségbiztosításra. Ezt követően indítható el a közbeszerzés, várhatóan augusztus elején, terveink szerint az eljárás szeptember végén
lezárul – tájékoztatott Misóczki
Anikó. Az önkormányzat pályázati osztályának vezetője azt is

elmondta, hogy így október elején megtörténhet a munkaterület átadása, és indulhat a kerékpárút építése.
A következő hónapokban, amíg
a létesítmény elkészül, szemléletformálási program is indul,
amelyben a kerékpáros közlekedés előnyeire hívják fel a figyelmet. – Rendezvényeket szervezünk és szemléletformáló eszközök beszerzését is tervezzük,
a városi elektromos kerékpárok mellett futóbicikliket és
cargobike-okat is kipróbálhatnak majd a paksiak – erről már
Szabó Péter beszélt. Paks polgármestere arra is felhívta a figyelmet, ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás elindulhasson,
ezzel tarthatók legyenek a határidők, az önkormányzatnak
igazolnia kell a terület rendezett tulajdonviszonyait. A kisajátításról szóló értesítők megérkeztek az érintettekhez, akiknek
30 nap áll rendelkezésükre a nyilatkozatra. A városvezető kéri a
határidő betartását.
Dallos Szilvia

kell a meglévő kamerarendszert,
mert már elavult, illetve arra is
tekintettel kell lenni, hogy a közelgő atomerőmű-építés kapcsán
nagyon sokan érkeznek majd
a városba – indokolta a bruttó
negyvenmillió forint értékű beruházást Szabó Péter. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott
ERANDO Kft. ügyvezető igazgatója, Kandolka Károly elmondta, hogy rendszeresen dolgoznak
Pakson, illetve cégük komoly tapasztalatokkal rendelkezik, részt
vettek például a 112-es segélyhívó állomás kialakításában, ahol a
térfigyelő rendszereket integrálták országos szinten. Erre Pakson
is megvan a lehetőség, ami rendkívül komoly biztonsági meg-
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oldást jelenthet a városnak, tette hozzá. A munkálatok során
korszerűsítik, fejlesztik a Paksi
Rendőrkapitányságon lévő térfigyelő központot és az adatátviteli rádiós hálózatot, a meglévő kamerák helyére új Full HD felbontásúak kerülnek, emellett növelik
a kamerák számát, és rendszámfelismerő rendszert építenek ki.
A kivitelezés során 16 olyan kamerát szerelnek fel, amelyek forgathatóak, tehát pásztázásra alkalmasak, további 11 kamera
pedig rendszámfelismerő, kiegészítő infrareflektorral. A szerződést június 21-én írták alá a felek, ettől számítva 90 napja van a
munkálatok elvégzésére a kivitelezőnek.
-kgy-

Ulbert Sándor a
Fidesz-KDNP képviselőjelöltje
Ulbert Sándor a Fidesz-KDNP
jelöltje a kettes választókörzetben kiírt időközi önkormányzati képviselő-választáson, jelentette be Süli János tárca nélküli miniszter, országgyűlési képviselő
(KDNP) és Kovács Sándor, a Fidesz paksi szervezetének elnöke sajtótájékoztatón. A választást
azért kellett kiírni, mert Magyarné Nagy Edina a körzet képviselője elhunyt.
Süli János szerint a jelölt már bizonyított, tíz éven át dolgozott
egyéni képviselőként a körzetben, jelenleg is részt vesz a városépítő bizottság munkájában,
tevékenységével hozzájárult a
körzet, a város fejlődéséhez.
Kovács Sándor az együttműködés, a közös munka fontosságára hívta fel a figyelmet. Azt
mondta, hogy az atomerőműépítés miatt a város előtt álló feladatok elvégzéséhez jó képviselői csapat kell, amelyben Ulbert
Sándorra szükség van.

A képviselőjelölt úgy fogalmazott: a történelmi városrész, a
kettes körzet további fejlődéséért dolgozik majd, de a prioritásokat az összvárosi érdekre tekintettel kell meghatározni.
Hozzátette: a feladat, a munka
az első, mindent megtesz azért,
hogy a fejlődést segítse.
Ulbert Sándor 2004 és 2014 között dolgozott egyéni képviselőként a város képviselő-testületében, elnökölte az egészségügyi,
később a városépítő bizottságot.
Azt mondta, hogy 2014 óta is
rendszeresen feljegyzi a hozzáérkező lakossági kéréseket, segít
amiben tud, napi kapcsolatban
van a választókkal, és Magyarné Nagy Edinával is jó szakmai
kapcsolatot ápoltak. Egy év nem
hosszú idő, de amit lehet, szeretne megvalósítani, azon fog dolgozni, hogy a kettes körzet fejlődjön és minél nagyobb támogatást kapjon a testülettől – tette
hozzá.
-dsz-
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FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket),
hogy Paks Város Önkormányzata a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016.
(VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja.
A módosítás céljai, területei:
- Déli iparterületek újraszabályozása
- Ürgemező rekreációs, szabadidős és turisztikai fejlesztése
- Liget utcai lakóterület fejlesztés
- Katolikus általános iskola fejlesztési lehetőségének biztosítása
- Református gyülekezeti ház fejlesztése miatti szabályozás
- Páli záportározó területének kiszabályozása
- Malom hegyi lakóterület fejlesztés és az ahhoz szükséges infrastruktúra vizsgálata
- Déli ipari út és környezetének kiszabályozása
Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2018.07.16-án 17:00
órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában tekinthető meg.
A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2018.07.24-ig benyújtott írásbeli kérelemmel,
illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be.
A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy,
úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét. A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatal címére (7030
Paks, Dózsa György u. 55-61.) eljuttatva személyesen vagy postai úton lehet benyújtani vagy elektronikus levélben a
pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.
Azon Partnerek, akik 2018.07.24-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem
vehetnek részt.
Paks, 2018. július 6.
Szabó Péter
polgármester
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3 hétig tartó rehabilitációs kezelés időtartamára keresek napi
programjaimat segítő,
középkorú vagy nyugdíjas hölgyet. Név, telefonszám megadását
levélben kérem a szerkesztőség címére.
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Példakép lehet a jövő gyermekorvosainak
– Ma az egészségügyben dolgozókat ünnepeljük, és még valami mást is. Az Önökben élő hivatástudaton, szakmai elköteleződésen és az emberekért vállalt huszonnégy órás szolgálaton keresztül magát az
életet ünnepeljük – mondta köszöntőjében Szabó Péter a Semmelweis-napi városi ünnepségen, a Csengey Dénes Kulturális Központban. A polgármester beszélt
arról is, hogy a város vezetőjeként kötelességének tartja, hogy a helyi egészségügy
infrastrukturális és humán helyzete évről
évre javuljon, erősödjön. Kiemelte, hogy
ezt nemcsak az előttünk álló atomerőművi
beruházás kapcsán szükséges fejlesztések,
hanem az egészségügyben dolgozók hivatásának megkérdőjelezhetetlen fontossága és a város lakossága iránti felelősség
is diktálja számára. Szabó Péter a prevenció fontosságát is kiemelte, hangsúlyozva,
hogy az önkormányzat minden olyan helyi kezdeményezést támogat, ami a gyakorlati lehetőségen túl tudásbelit is ad az
egészségprevencióhoz és az egészséges életmód megéléséhez. A köszöntőt követően
átadták a Pongrácz Sándor-díjat, amit idén
dr. Mészáros Zsuzsanna gyermekorvos vehetett át. A kitüntetést az egészségügyben
dolgozók elismerésére alapította az önkormányzat, és 1999 óta minden esztendőben
ezen a rendezvényen adják át. – Az a szeretet a legszebb számomra ebben a hivatás-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

ban, amit a szülőktől és a gyerekektől kapunk, mondta a díjazott, aki harminc éve
dolgozik Pakson. Általános orvosi diplomáját 1983-ban vette át a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán,
majd a szentesi kórház gyermekosztályán
kezdett dolgozni. 1987-ben csecsemő- és
gyerekgyógyász szakvizsgát tett, 1988-tól
körzeti gyermekorvosként folytatta pályafutását, 1988. február 15-től dolgozik Pakson, a IV. számú gyermekorvosi körzetben.
1997-ben ifjúságegészségügy és iskolaorvostan szakvizsgát tett, a gyermekkörzeti
mellett iskolaorvosi feladatot is ellát. 1995től rendszeresen részt vesz a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE ÁOK) Családorvostani Intézet által szervezett családorvosi

képzéseken. 2002-től a PTE ÁOK Családorvostani Intézet házigyermekorvos-oktatója. A gyermekgyógyászati képzések mellett rendszeresen részt vesz mentori kurzusokon is. Ahogy a méltatásban elhangzott,
a doktornő felkészült, elhivatott, a szakmáját szerető ember. Munkáját magas szakmai színvonalon végzi, folyamatosan képzi
magát. Orvosként fontos számára az alapos
elméleti felkészültség, pácienseivel empatikus, humánus, nála mindig a gyermekek
érdeke áll a középpontban, nyomon követi testi-lelki fejlődésüket. Népszerű és hiteles gyermekorvos, az őt választó családok
tudják, hogy bármikor bizalommal fordulhatnak hozzá. Nemcsak hivatásának magas
szintű művelője, hanem olyan ember, akire kollégái is mindig számíthatnak, és aki
példaképként állítható a jövő gyermekorvosai elé. – Nem igazán hittem, hogy valaha kaphatok egy ilyen díjat. Köszönöm az
önkormányzatnak, a kollégáimnak, a családoknak. Nagy öröm ez – mondta a díjazott, hozzátéve, bízik abban, hogy még jó
ideig tehet azért, hogy kevesebb betegséggel nőjenek fel a gyerekek, egészségesebbek
legyenek, minőségibb életet élhessenek.
A Csengey Dénes Kulturális Központban
megtartott ünnepi esten Bernard Slade: Jövőre, veled, ugyanitt 2. című vígjátékát tekinthették meg az ünnepeltek a budapesti
Spirit Színház előadásában.
Kohl Gy.

Tolnaikum lett az energetikai szaktudás
Kiemelt megyei érték, Tolnaikum lett a
paksi atomenergetikai szaktudás. A Tolna
Megyei Értéktár Bizottság döntését a Vár a
megye – Tolna Megyei Értékek Napján, Bogyiszlón jelentették be, és adták át az ezt
igazoló oklevelet. Ugyanitt a paksi csapat
megnyerte a Megyejáró hétpróba vetélkedőt.
Tizennégyre emelkedett a Tolnaikumok száma: a Tolna Megyei Értéktár Bizottság négy
újabbal egészítette ki a megye kiemelt értékeinek sorát. Tolnaikummá minősítették a bátai
Szent Vér kegyhelyet, a sióagárdi hímzést és
népviseletet, valamint a Hímzésmúzeumot,
Lázár Ervin írói munkásságát, valamint a
paksi atomenergetikai szaktudást.
A testületet vezető dr. Say István, a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ címzetes igazgatója azt mondta, nyolc kategóriában
minősítenek értékeket, köztük az ipari eljárá-

sokat. – Úgy vélem a bizottsággal egyetemben, hogy Tolna megye sok más értékéhez
hasonlóan kiemelten büszke lehet arra, hogy
ez a szaktudás ehhez a megyéhez kötődik.
Nemzetközi hírű, komoly tudósokat adott
már a magyar tudománynak, és minden bizonnyal a közeljövőben csak tovább fog gyarapodni – indokolt az elnök.
Dr. Say István azt mondta, öt éve működik
a Tolna Megyei Értéktár Bizottság. A települési értéktár bizottságok – 61 ilyen van
– több száz értéket vettek nyilvántartásba,
amelyek közül 401-et megyei értékké minősítettek. Miután ez igen magas szám, a
megyei grémium úgy döntött, hogy a legkiemelkedőbbeket a Hungarikumok mintájára Tolnaikumként nevesíti. Ez már harmadízben történt meg.
A Tolna Megyei Önkormányzat negyedszer
rendezte meg a Vár a megye programot,
amelynek most Bogyiszló volt a házigazdá-

ja. A rendezvényen, amelyen ezúttal a DélDunántúl értékeit is górcső alá vették, 33 település jelent meg, közel ötszáz résztvevővel.
A főzőversenyre 22, a Megyejáró hétpróba
elnevezésű játékra 16 csapat nevezett.
A bogyiszlói Holt-Duna parton Paks Város Önkormányzata önálló standdal jelent
meg. A várost bemutató kiadványokkal és a
Nemzeti Regattát megjárt evezős installációval várták az érdeklődőket. A rendezvényen
részt vettek az önkormányzat munkatársai,
képviselők, városvezetők, élükön Szabó Péter polgármesterrel. Paks vadpörkölttel nevezett a főzőversenyre, és – mint kiderült – nyerő csapattal a Megyejáró hétpróbára, melynek
feladatai között szerepelt a helyi értékek bebarangolása, címer-, népviselet- és fűszerfelismerés. Mindezekben legjobban a paksiak jeleskedtek, így a Horváth Zoltán, Spiesz József,
Ritterné Szabó Mónika és Takács Gyula alkotta csapat megnyerte a versenyt.
-ph-
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Fény-tűz-árnyék a múzeumok éjszakáján
Fotók: Szaffenauer Ferenc

A fény-tűz-árnyék közös tematikára felfűzve, partnerségben valósította meg a Múzeumok Éjszakája országos rendezvény
paksi programját a Paksi Városi
Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum. Míg tavaly a két
helyszín közötti távolságot „Bözsivel”, azaz egy Ikarus 55 típusú autóbusszal hidalták át, idén
elektromos buszokon utazhattak a múzeumlátogatók egyiktől
a másikig. Az Atomenergetikai
Múzeumban (AEM) a Wigner
Fusion csapata bevezette az érdeklődőket a fúziós energia működési elvébe és a magyarországi kutatás eredményeibe, a Budapesti Műszaki Egyetem (BME)
Formula Racing Team standján
egy elektromos versenyautót vehettek szemügyre az érdeklődők.

Készültek a szervezők tudományos játszótérrel és kreatív festéssel is. Az Atomerőmű Tűzoltóság ügyességi kötélpályát készített, a Simon emelőkosaras
autóval magasba emelték a vállalkozó kedvű vendégeket, egy
muzeális értékű Ural gépjárműben pedig VR-szemüveg segítségével virtuális sétát tehettek a
blokkvezénylőben, a reaktor- és a
turbinacsarnokban. Härtlein Károly fizikatanár, a BME tanszéki
mérnöke látványos fizikakísérleteket mutatott be, illetve Tóth
Pál fizikatanárral a „Zöldjárat –
Energia a holnapért” vezetőjével fizikashow-val szórakoztattak. Mindemellett két alkalommal lépett színpadra a paksi The
Houdinis zenekar. Habpartyt is
terveztek, de erről a kedvezőtlen

PaCi lesz a paksi elektromos kerékpár- és
rollermegosztó rendszer neve, derült ki az
önkormányzat és a Protheus Holding Zrt.
által közösen kiírt ötletpályázat eredményhirdetésén, amit a Múzeumok éjszakája
program keretében tartottak meg az Atomenergetikai Múzeumban. A felhívásra közel kétszáz fantázianév-javaslat érkezett. Az
öt legjobbnak ítélt elnevezés kitalálói, köztük a győztes Dávid Csaba ajándékcsomagot vehettek át Paks Város Önkormányzata,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Penny
Kft. felajánlásában. Az első helyezett emellett
egy évig ingyen használhatja majd az elektromos kerékpár- és rollermegosztó rendszer járműveit. – Az ötlet csak úgy beugrott, játszottam a szavakkal: nyereg, szamár,
drótszamár, paci, valahogy így – mondta a

időjárás miatt le kellett mondani. A tavalyi tapasztalatok alapján úgy döntöttek a szervezők,
hogy a két múzeum programját
időben még jobban összehangolják, így az AEM-be 15 és 20 óra
között, a városi múzeumba pedig 17 és 24 óra között várták
a látogatókat. A két intézmény
idén egy közös játékkal is készült,
ezzel is szorosabbra fűzve az
együttműködést. A játék során
elcserélt „szökevény tárgyakat”
kellett megkeresni a két múzeum
kiállításában. A városi múzeumban megnyitottak egy vándorkiállítást A fény régészete címmel,
a Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány több
alkalommal lépett színre angyaltánc és tűztánc kosztümös előadással, valamint volt tárlatvezetés a Paksi Metszet kiállítási
egységeiben. Egész estés kísérő

nyertes, hozzátéve, hogy jó ötletnek tartja az
elektromos járművek forgalomba helyezését, ugyanis egyre több ember érkezik majd
Paksra, több lesz a jármű is, és ha egy részük
elektromos, tisztább lesz a levegő, élhetőbb a
település. A rendezvényen ki is próbálhatták
az érdeklődők, milyen elektromos buszokon utazni, ugyanis két ilyen szállította a közönséget az Atomenergetikai Múzeum és a
Paksi Városi Múzeum között a program idején. Bana János elmondta, hogy az egyik egy
magyar gyártmányú, kompozit szerkezetes
busz midi méretben, a másik pedig egy ennél jóval nagyobb, nyolcvan utas szállítására alkalmas jármű, amely egy kínai cég komáromi gyárából futott ki. Az alpolgármester arról is tájékoztatott, hogy sikeres IKOP
pályázat keretében, tíz elektromos busz köz-

programként megjelent a palettán többek között bolygóhorgászat, fénylabirintus, árnyképfestés, fénytávíró, régészkedés, valamint most is alkalma nyílott
a közönségnek korhű ruhákba bújva fotózkodni. Készültek
a szervezők kézművesvásárral,
és meginvitálták a rendezvényre a Stella Cukrászda, valamint
a Pákolitz István Városi Könyvtár munkatársait, akik természetesen nem érkeztek üres kézzel. Enyedi Bernadett, az AEM
vezetője és dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna, a Paksi Városi Múzeum igazgatója is úgy nyilatkozott, hogy kiváló az együttműködés, az összhang a két intézmény
között, a Múzeumok éjszakája
program mellett más alkalmakkor is partnerek voltak már, kölcsönösen segítik egymás szakmai munkáját.
-gyöngy-

beszerzése van folyamatban, a rendezvényen
bemutatott két méretből öt-öt beszerzése a
cél. – A buszokat már jövőre szeretnénk közlekedtetni a városban, illetve az önkormányzat szolgálati autóit is lecserélni elektromosra – tette hozzá az alpolgármester. Szabó Péter, Paks polgármestere úgy tájékoztatott,
hogy a Protheus projekt keretében buszgarázst építenek az elektromos járműparknak,
és épül egy három megawatt teljesítményű
napelempark az e-buszok, e-taxik, e-kerékpárok és e-rollerek kiszolgálására. Kiemelte, megvizsgálják, hogy a város mely területeire nem jut el most helyi járat, és ezeket is
igyekeznek bekapcsolni majd az elektromos
buszok útvonalába. Az e-buszokkal önálló
rendszert kívánnak kiépíteni, a sofőrök képzése ősszel indul.
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Népszerű volt az Alkotó Energia Tábor

Új ismeretekkel felvértezve, saját
készítésű tárgyakkal gazdagodva tértek haza az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. által szervezett
Alkotó Energia Tábor résztvevői idén is. Ezúttal harminchatan kaptak lehetőséget arra,
hogy a DIY, azaz a Csináld magad! mozgalom elismert képviselőitől tanuljanak bútorfestést,
tárgyfelújítást egy intenzív, térítésmentes táborban.
Hasonlóan az első alkalomhoz,
idén is óriási volt az érdeklődés
az Alkotó Energia Tábor iránt,
amit a Pentart szakmai védnökségével rendeztek meg az Erzsébet Nagy Szállodában. Több mint
ötszáz jelentkezőből választottak
ki harminchatot. Hatan paksiak,
Paks környékiek voltak, a többiek az ország különböző pontjairól érkeztek.
Iványi Krisztina, a program életre hívója azt mondta, hogy a döntésnél figyelembe vették a szo-

ciális rászorultságot, a kitűzött
célokat és azt, hogy korban és
földrajzilag is széles réteget reprezentáljon a tábor, illetve lehetőleg
olyanok is jöjjenek, akik pedagógusként vagy más pályán tovább
tudják adni az elsajátított ismereteket.
A táborlakók a műfaj legismertebb hazai alkotóitól tanulhattak bútorfestést, ismerkedhettek
a tárgyalkotás szépségeivel, kipróbálhattak különféle technikákat. Míg tavaly egy kategória
volt, addig idén kezdő, középhaladó és haladó csoportba sorolták
a résztvevőket. A tavalyinál több
előadó, alkotó foglalkozott a táborozókkal, akik több, maguk által készített tárggyal gazdagodva
térhettek haza.
Epresné Demény Erika, akitől
egyebek mellett tükörantikolást
tanulhattak a haladócsoportban,
az antik jelleget, strukturált felületeket szereti, a visszafogott színek
használatára, rozsdásításra, pa-

tinázásra „esküszik”. Véleménye
szerint napjainkban van létjogosultsága a bútorátalakításnak, hiszen újjávarázsolják azokat a régi
dolgokat, vagy éppen a nem tetsző újakat, amit egyébként kidobnának. Mint mondta, meglepő,
de nagyon pozitív, hogy éppen
egy atomerőmű áll egy ilyen páratlan kezdeményezés élére.
Liszkai Rita Zita Szolnokon él, a
közigazgatásban dolgozik. Minden szabadidejét a tárgyátalakításnak, bútorfestésnek szenteli,
tavaly is részt vett a táborban, ez
megadta számára a kezdőlökést.
Azóta nem telik el úgy nap, hogy
ne foglalkozna vele tervezés vagy
megvalósítás szintjén, de nagyon
sok időt áldoz a tanulásra is. A tábor igazi ajándék számára. – Úgy
gondolom, jár öt nap az életemből arra, hogy csak azzal foglalkozzak, amit nagyon szeretek –
fogalmazott.
– Felemelő érzés itt lenni – árulta el Antus Mária, a paksi résztve-

vők egyike. Azt mondta, nagyon
szeretett volna azokkal az oktatókkal, előadókkal találkozni, akiket
meghívtak a táborba, éppen ezért
boldog, hogy lehetősége nyílt rá,
tanulhatott tőlük, magába szívhatta az általuk átadott információkat. A „DIY szele” két éve csapta
meg, kavicsfestéssel kezdte, majd
újabb és újabb technikákat ismert
meg. – Eszméletlenül sok tervem
van, szinte minden nap alkotok
valami újat – mondta.
A kezdő csoportba sorolt résztvevők tanultak festést, koptatást, viaszolást, stencilezést, antikolást, a
középhaladók és haladók egyebek
mellett üvegmarást, repesztést,
rozsdásítást, patinázást, strukturált felület kialakítását. A foglalkozásokat Epresné Demény Erika, Hosszú-Bardócz Éva, Isza
Ágnes, Kmetyó Lászlóné, Marcali-Kiss Rita, Szendrődi Enikő
és Thuróczy „Sultan” Zoltán tartották.
-ph-

Játszva tanultak a táborozók az AEM-ben
Remek hangulatban zárult az
Atomenergetikai Múzeum Ifjú
fizikusok elnevezésű tábora: különleges számháborúban vettek részt a diákok, amiben számok helyett a nukleáris fizika
és az atomenergia tárgykörébe
tartozó fogalmak szerepeltek a
fejükre erősített papírlapokon.
Az egész hét ehhez hasonlóan
új információkat és élményeket
nyújtó programokkal telt számukra a múzeumban.

Fotó: Juhász Luca

Harmincegy 7-8. osztályos diáknak nyílt lehetősége arra, hogy
az elért tanulmányi és versenyeredményekért jutalomtáborban töltse a szünidő első napjait. A táborozók főként a TEITtelepülésekről érkeztek, de első
ízben három diákot Salgótarjánból is fogadtak, amely településsel Paks az elektromobilitás terén
kötött együttműködési megállapodást. Rengeteg élmény és szó-

rakoztató módon megszerezhető
tudás várta a gyerekeket a táborban. – Igyekeztünk kihasználni az
Atomenergetikai Múzeum által
kínált adottságokat, illetve sokat
kirándultunk, az úticélokat pedig
úgy választottuk ki, hogy a gyerekek természettudományos ismeretei tovább gyarapodjanak – tájékoztatott Enyedi Bernadett múzeumvezető. A múzeum időszaki
kiállítása mellett a szegedi Szent

István téri víztoronyban látogatható történeti kiállítást, továbbá az Elektrotechnikai Múzeumot is megtekintették a kis fizikusok. A modern technikával és
egy újfajta szemlélettel a nemrég
megnyitott Future Parkban, a sugárzó anyagok fizikájával pedig a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft. látogatóközpontjában ismerkedtek. – A számháborúk igen
jók voltak – fogalmazott Flaisz

István, aki Szakmáron él, de Kalocsán tanul. Azt is elmondta,
hogy az Elektrotechnikai Múzeum kísérletei is tetszettek neki,
illetve hogy a fizika érdekli, a
tantárgyra az utóbbi időben nagyon „ráhajtott”, mert szeretne
a paksi ESZI-ben továbbtanulni. – Nagyon jól éreztem magam – árulta el Petrányi Dominik, aki szintén Kalocsán tanul.
Beszámolt arról, hogy egy versenyen nyerte a táborozási lehetőséget, illetve hogy sok új ismerettel gazdagodott itt, főként az
atomerőmű működésével és a
radioaktivitással kapcsolatban.
A búcsúzás előtt a diákok egyegy ajándékkal töltött tarisznyát kaptak, illetve meghívást
a múzeumba. Enyedi Bernadett azt mondta nekik, térjenek
vissza családjukkal, barátaikkal
vagy néhány év múlva akár az
atomenergetika területén dolgozó szakemberként.
-ph-

Portré
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Fotó: Molnár Gyula

Jó napot, mi újság?

Vassné Skerlanitz Katalin
– A munkám a szívem csücske, szerintem
nagyon szép feladat, mert amit engedélyezésre alkalmasnak találunk, az hosszú távon
jelenik meg a városban, a lakosság életminősége, hangulata pedig azon is múlik, hogy
milyen épített környezetben él – mondja
Vassné Skerlanitz Katalin, aki Deák Ferencdíjat vehetett át a köztisztviselői nap alkalmából tartott ünnepségen. Katalin Tatabányán
született, egy nővére van, édesanyja könyvelő volt, édesapja pedig építész. Bár Katalin a
gimnáziumban humán osztályba járt, szerette is az irodalmat, irodalomszínpados volt és
versmondóversenyekre járt, fakultációnak
mégis a műszaki rajzot választotta, és nagyon érdekelte a matematika. Az Ybl Miklós
Műszaki Főiskola Építőipari Karának városgazdasági szakán diplomázott 1977-ben, ami
a mai településtervezési szaknak felel meg.
Szakmai pályafutását a tatabányai városi tanácsnál kezdte, az építési osztályon építésügyi hatósági feladatokat látott el. Az atomerőmű-építés idején jött Paksra első férjével
és két kicsi gyermekükkel. A városi tanácsnál
folytatta pályafutását a korábbival megegyező munkakörben. – Nem volt könnyű döntés és váltás, mert szerettem a szülővárosomban lakni, de viszonylag gyorsan megszok-

tam az új otthonunkat. Paksot szinte azonnal
a szívembe zártam, hangulatos településnek
találtam, és a fogadtatás is kedves volt – idézte fel emlékeit Katalin. A paksi polgármesteri
hivatalban mindig az építéshatósági ügyintézés területén dolgozott, és bár már nyugállományba vonulhatna, egyelőre nem áll szándékában. – Mivel nagy élmény volt az atomerőmű-építéssel együtt járó városfejlesztési
munkában részt venni, az új atomerőmű-beruházás kapcsán is szeretnék benne lenni,
legalább az elején. Izgalmas kihívás, de valószínűleg nem lesz mindig könnyű munka,
mert szubjektív, hogy a lakosság körében kinek mi tetszik, éppen ezért néha nagyon nehéz egy adott építési ügyben megtalálni az
arany középutat, azt a variációt az összes közül, ami mindenkinek a lehető legjobb – fogalmazott. Azt is elmondta, hogy 2010-ben
beiratkozott az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének levelező tagozatára, ahol építési jogi
szakokleveles mérnök képesítést szerzett, ezután pedig kinevezték a műszaki hatósági
csoport vezetőjének. – Korábban is lett volna alkalmam vezetői posztot betölteni, de
amíg kicsik voltak a gyerekek, nem akartam
a családra szánt időből veszíteni emiatt. Miután kirepültek a családi fészekből, már szó-

ba jöhetett – mondta. Katalin arról is mesélt,
hogy régebben lényegesen tágabb volt az építésügyi hatóság feladatköre, bármilyen műszaki beavatkozást akartak végezni a településen, csak a hozzájárulásukkal történhetett.
Most kevesebb a feladatuk, például a családi házak építése már nem tartozik hozzájuk,
ahogy az ellenőrzések sem. Számomra fontos, hogy a kérelmezők elégedetten távozzanak, ezért mindig igyekszem konszenzusra jutni velük. Vannak, akikkel ez könnyebben megy, és vannak, akikkel küzdelmesebb,
mert nehezebben látják be, hogy a nagy
egészre, a szabályozásokra is figyelemmel
kell lenni az építészetben. Ugyanilyen fontos
számomra az is, hogy jó hangulatban menjen a munka a csoportban, ami így is van: kiváló kollégáim vannak, rendszeresen egyeztetünk, egymást támogatva munkálkodunk.
– Amikor majd nyugállományba vonulok, az
lesz a feladatom, hogy második férjem, Vass
György művészeti hagyatékának méltó helyet találjak – mondja Katalin, akinek három
gyermeke van, és háromszoros nagymama.
Maradék szabadidejében szívesen kerékpározik, kirándul, tölt időt évek óta stabil baráti társaságával.
-gyöngy-
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Hétköznapi hit: Berki Andrásné
Nem feltétlenül a tanúságtétel
ébreszt valakiben hitet, hanem
az Úrral való találkozás. Ez Berki Andrásné, Barbara hitvallása, aki két gyermek édesanyjaként, felnőtt korában döntött
úgy, hogy bérmálkozni szeretne.
– A szüleim elváltak, az édesanyámnál nevelkedtem. Tőle
a református, apai ágon pedig
a katolikus hittel ismerkedtem
meg, utóbbi vallás tanításairól
csupán az édesapámnál eltöltött kéthetes nyári vakáció alatt
hallottam. Felnőttként, a családommal, sokáig csak ünnepek
alkalmával jártunk el misére,
azonban édesanyám tavalyi elvesztése után egyre gyakrabban
látogattam el a Jézus Szíve katolikus templomba, ahová a kislányom, Nikoletta is elkísért –
idézte fel emlékeit Berki Andrásné. Barbara azt is elmesélte,
hogy a nyári szünidőben sokat
olvasott fel neki a Bibliából, és

Fotó: Szaffenauer Ferenc

egyre többször vettek részt katolikus diákmisén. Nikoletta kedvet kapott ahhoz, hogy az osztálytársaihoz hasonlóan ő is
elsőáldozó legyen, ezért kérésére édesanyja beíratta hittanra
a következő tanévben. – Minden alkalommal elkísértem a lányomat a misékre, fontos volt
számomra, hogy keresztény ne-

Mozaik

veltetést kapjon. Ahogy segíteni próbáltam ezen az úton, én
is egyre jobban szerettem volna kifejezni elkötelezettségemet – mondta Barbara, aki akkor döntötte el, hogy jelentkezik
bérmálkozni, amikor Nikoletta
idén áprilisban első alkalommal
áldozott. A felkészülés időszakát és a szertartást is izgatot-

tan várta. Bérmaszülőnek egy
kedves ismerősét, Patai Mártát
választotta, aki nagyon sokat
segített neki a felkészülésben.
– A bérmanevemet, a Mária
Magdolnát rendhagyó módon
magam választottam ki. Mária
Magdolna Jézus feltámadásának
első szemtanúja volt, kitartóan
hallgatta az Úr tanításait és hűségesen követte őt. Azért választottam az ő nevét, mert az életével olyan példát állított, amit
követni szeretnék – hangsúlyozta Barbara, aki azt is elmesélte,
hogy a rendszeres miselátogatás és felkészülés idején átformálódott a gondolkodásmódja
és növekedett benne a szeretet
mások iránt. – Nagyon örülök,
hogy bérmálkoztam, és azt hiszem, hogy a hitemben nagykorúvá váltam. Szeretnék építő és
egyre aktívabb tagja lenni a katolikus egyházközségnek – öszszegzett.
Weller P. Hanna

– Őspaksiak vagyunk: én is itt
élek a családommal, és a szüleim is itt születtek – mondta Balog Judit, a Paksi FC ügyvezetője,
hozzátéve, hogy az unokatestvére családfakutatást végzett anyai
ágon, és az 1700-as évekig ment
vissza az időben. – Elég sok helyen éltem már, itthon és külföldön egyaránt, és mindig örömmel nyugtáztam, hogy paksi vagyok. Olyan lehetőségek adódtak
itt számomra, amelyeket más városokban nem értem volna el. Az
Árok utcában és környékén töltöttem gyerekkoromat. Szorosan
kapcsolódtunk a Dunához, a ha-

tos út alatt átsétáltunk a partra,
és akár egy esti fürdést is ott oldottunk meg. Általános iskolába
a Bezerédjbe jártam. Mi voltunk
az első dzsúdós osztály. Olyan
közösségi élményekkel gazdagodtunk, aminek köszönhetően évente tartunk osztálytalálkozót. A sport összekötött bennünket, óriási közösségformáló
ereje van – mesélte Balog Judit.
Már dzsúdózott, amikor ritmikus gimnasztika is indult a városban. Néhány társával együtt elkezdte ezt a nőiesebb sportot is. A
sport mindig Balog Judit életének
a része volt, és reméli, az is marad.
– Amikor a Paksi FC ügyvezetője lettem, egyedüli nő voltam ebben a világban. Először megnézik
az embert, milyen, hogy mutat,
aztán már az lesz a fontos, hogy
mit mond. Egyre többen vagyunk
női sportvezetők, hiszen a nőknek is lehet egyes szakterületeken
kiemelkedő tudása – zárta gondolatait Balog Judit.
Sólya E.

Paks az én városom

Fotók: TelePaks

Müller József méhésznek már
a dédszülei is Pakson születtek, és abban bízik, hogy majd a
gyermekei is itt nőnek fel. Szereti a Dunát, az Ürgemezőt,
a tájat. Szereti azt a közösségi
érzést, ami akkor jelentkezik,
amikor végigmegy az utcán, és
az emberek megismerik, ráköszönnek, ha autóban ül, visszaintenek. – A méhészetnek kerestünk telephelyet, és itt, az Ürgemezőn találtunk olyat, ahol nincs
a közelben másik méhész, és a
természeti adottságok is megfelelnek a méheknek. Minden nap
jövök. Szeretek sétálni az Ürge-

mezőn, itt vannak őzek, fácánok. Szép hely, a legszebb tavaszszal: minden virágba borul, a fű
erősen zöld. Nyáron viszont félsivatagos tájat lehet elképzelni: kiszárad a fű, a homokos terület adja magát. Ősszel hűvösödik az idő, többet esik az eső,
sok helyen megáll a víz. Télen pedig kaland ide kijönni, ha akkora
hó van, hogy terepjáróval is nehéz a területet megközelíteni, de
akkor is gyönyörű a táj – mondta
Müller József. – Mindig történik
valami a városban. Tíz év múlva
biztosan más lesz Paks, de hogy
pontosan miben, azt nem tudom
megmondani. Néhány dolgon
mindenképpen változtatni kellene: a Táncsics utcai parkban például 25 éve állnak a kábelhurkok... Élhető városnak tartom
Paksot, és az atomerőmű építése
is mindenkinek jót hozhat, több
lesz a munkahely is. Pozitívan látom a jövőt – hangsúlyozta Müller József.

Mozaik

Az életet tanulta a Kisbékában
Aknai Péter középiskolás kora
óta ír verset és prózát, amelyek
az utóbbi időben folyamatosan
jelennek meg irodalmi folyóiratokban. Indulásában meghatározó szerepet játszott – többek
között – Oláh Zoltán paksi költő, és a Duna 1533-as folyamkilométere, ahol gyermekkora jelentős részét töltötte. Ez a
térség az ihletője a pécsi alkotó
idén nyáron megjelent A Kisbéka anatómiája című kisregényének is.

Fotó: Hatházi-Müller Andrea

– Hogyan született meg a kötet?
– Bár régóta írok, nem mindig
éreztem fontosnak, hogy publikáljak is. Az, hogy a Duna-parti élményeimből könyv született, számomra nem meglepetés, inkább csak az, hogy ez most
a szélesebb nyilvánosság elé került. Talán a véletlen is közrejátszott ebben, de nem bántam meg.
Anyukám hetvenedik születésnapjára írtam egy történetet arról
a vidékről, ahonnan ő származik:
Géderlakról, a Dunáról, az egész
gyerekkoromról. A kisregénynek
ez a prológus, illetve az epilógus
része, ezek voltak az első darabok,
maga a keret. Ebbe ágyazódik az
összes többi történet, amelyeknek számos családi vonatkozása is
van. Nagyanyám géderlaki néptanító, aki csaknem végigélte a XX.
századot. Nagy és nehéz idők tanúja volt, rengeteg történettel.
– Miért kisregény?
– Nem úgy kezdi az ember, hogy

most kisregényt írok. Van a fejemben egy váz, történetek, fejezetek,
amit elkezdek építeni. Így épül,
folyamatosan változik a szöveg.
Egyébként novellafüzérnek szántam, olyan történeteknek, amelyek hol szorosabban, hol lazábban kapcsolódnak egymáshoz.
Olykor vita tárgyát képezi, hogy
mi is valójában, de ez engem különösebben nem érdekel. Ezt
meghagyom a kritikusoknak.
– Kizárólag valós élmények szerepelnek a kötetben, vagy van fiktív
tartalma is?
– A nyarakat ebben a térségben
töltöttem, a Paksi Halászcsárdával pontosan szemben, a Duna
1533-as folyamkilométerénél. Az
itt szerzett élményeim felejthetetlenek, lényegében erről szól maga
a könyv is. A Kisbéka pedig sok
paksi számára cseng ismerősen:
egy büfé a túlparton az ártéren,
kuglizója is volt. Ott dolgoztam,
állogattam a bábukat, hallgat-
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tam a paksi, alföldi és mindenféle átutazó ember történeteit. Közben persze volt gurítás, fogadás,
főzés, kaland, minden, amit egy
ilyen hely kínálni tud. A történetek valós eseményeket dolgoznak
fel. Fiktív elemek olykor azért felbukkannak, főleg amikor az emlékezetem hiányosságait kellett
kipótolnom. Egy rész van, amiben sűrűbben fordul elő, ez a Jaszszer Arafat Zádorpusztára érkezik című. De hangsúlyozom, valós eseményeket dolgozok fel.
– Ez az első önálló kötete. Miért
most?
– Az ember 40 éves korára már
nagyon távolinak érzi a gyerekkorát. Az én esetemben ez azért különösen fájdalmas, mert már alig
tudom felidézni színtereit, a túlpart nagy részét elvitte a Duna.
Tudtuk, hogy ez be fog következni, amit Oláh Zolti – könyvem
egyik főhőse, az a bizonyos Költő – a következőképp fogalmazott
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meg: „Ez az egész azért szép, mert
elmúlik.” Ez is lehetne a történet
mottója.
– A könyv fülszövegében azt írja:
„Most, hogy negyven fölött viszszatekintek az eddigi szakmáimra,
rá kell jönnöm, hogy a Duna-parti kuglizóban szerzett készségeimből élek mind a mai napig.” Ez mit
jelent?
– Tény, hogy gyerekként, ha érvényesülni akartam, beszélnem kellett, együttműködni sokszor teljesen különböző habitusú emberekkel. És nagyon vegyes volt
a kép: járt ide orvos, mérnök, tanár, paraszt, kompos, orvhalász,
uszálykapitány, csavargó... Meggyőződésem, hogy ezért megy
nekem könnyen ma is a kapcsolatteremtés, szinte mindenkivel
gyorsan megtalálom a közös hangot.
– Hol mutatták már be a kötetet?
– A könyvet Pécsett mutattuk be
először, egy telt házas júniusi estén. Ott voltam Budapesten a 89.
Ünnepi Könyvhéten, a kortárs
magyar irodalom legnagyobb ünnepén. A Vörösmarty téren dedikáltam a könyvet. Van egy meghívásom szeptember 1-jére a
géderlaki falunapra. Minden héten több levelet is kapok olvasóktól, akik olyan szépeket írnak nekem, amit el sem merek mondani.
Ezt még szoknom kell.
– Pakson lesz bemutatója?
– Ha hívnak, jövök! Sokat köszönhetek a paksi embereknek.
-gyöngy-
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Az elismeréseket általában az átlagon felüli
munkával lehet kiérdemelni, természetesen
ebben az esetben is vannak kivételes helyzetek. Van néhány közmondásunk, amelyek
kimondottan az elvégzett munkára vonatkoznak. Gyakran használt például, hogy a
munkához úgy kell hozzáállni, hogy mások
is hozzáférjenek. Ezzel a mondással analóg,
hogy fogjuk meg és vigyétek. Nos, az ilyen
mentalitás nem volt jellemző az atomerőmű-építkezésen dolgozók soraiban.
A jó teljesítmények elismerésének és honorálásának szükségességére bőven volt tapasztalat az építőiparban. „A paksi atomerőmű 1760 MW teljesítményű kiépítése
olyan minőségi követelményeket támaszt
az atomerőmű-építkezésén dolgozó vállalatokkal és kollektívákkal szemben, amelyek
eddig egyetlen beruházáson sem voltak tapasztalhatók.”
Egy-egy paksi részfeladat határidőre, jó minőségben való elvégzése hatással volt a blokkok üzembe lépésére. Nyilvánvalóvá vált,
hogy a versenymozgalom eddigi formája
nem biztosítja azt az előrelépést, amit elvárnak az építkezés résztvevőitől. Ezt a problémát megtárgyalta az atomerőmű kormánybizottsága, majd intézkedett a beruházási munkaversenyek előtérbe helyezéséről és
az egyéni teljesítmények elismerésének magasabb szintre emeléséről. Az állami, szakFotó: Juhász Luca

Mozaik
szervezeti és KISZ vezetéssel egyetértésben
megalkották azt az alapokmányt, amely rögzítette az adományozható egyéni és brigádkitüntetéseket. A beruházás egyik neves brigádja volt a Wigner Brigád, amelynek névadója 1983-ban részt is vett egy hangulatos
brigádtalálkozón.

Tárgy/
történet

A gazdasági egységek részére elnyerhető legrangosabb elismerés volt: „A Paksi Atomerőmű építésében kiemelkedő munkáért”
vándorzászló és oklevél, amely 25.000 Ft
pénzjutalommal járt. A zászló elnyeréséhez a szerződéses vállalati kötelezettségek
maradéktalan teljesítése, magas színvonalú, hatékony gazdálkodás, a dolgozók életés munkakörülményeinek rendszeres javí-

tása, folyamatos munkarend, több műszak
és a fentiekből adódó többletmunka teljesítése kellett.
A brigádok részére „A Paksi Atomerőmű
építésében kiemelkedő brigádmunkáért”
zászló és oklevél, valamint 1.500 Ft/fő pénzjutalom járt.
A legrangosabb egyéni kitüntetés „A Paksi Atomerőmű építésében végzett Kiváló
Munkáért” plakett, oklevél, kísérő jelvény és
2.500 Ft pénzjutalom volt.
A másik egyéni kitüntetés „A Paksi Atomerőmű építéséért” plakett, oklevél, kísérő jelvény és 2000 Ft pénzjutalom volt. Az a dolgozó részesülhetett ebben az elismerésben,
aki az általános követelményeken túl a munkaköri kötelezettségeit tartósan meghaladó módon kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Vállalta a folyamatos munkarendet,
több műszakot és a fentiekből adódó többletmunkát.
Mivel az építkezés kiemelt KISZ építkezés
volt, ez a tömegszervezet is adományozott
kitüntetést: „KISZ építkezésen végzett kiváló munkáért” plakettet, oklevelet 1.300 Ft
pénzjutalom kíséretében. A követelmények
között szerepelt – többek között – az egyéni
feladatvállalás példamutató teljesítése.
A fenti elismerések az Atomenergetikai Múzeum állandó kiállításán megtekinthetők.
Beregnyei Miklós

Mozaik

Könyvjelző – nyár
a könyvtárban
A Paksi Pákolitz István Városi
Könyvtár és a Kincskereső Gyermekkönyvtár július 2. és 30. között az olvasóközönség számára zárva tart. A munkatársak közül többen ebben az időszakban
vesznek ki szabadságot. Amikor dolgoznak elvégzik a szükséges háttérmunkákat, gondozzák
a könyvtárak állományát. Az idei
évben is megszépülnek az épületek: festés, lépcsőfelújítás, nagytakarítás is lesz. A zárvatartás
ideje alatt sem feledkeznek meg
azonban az olvasókról, 8.30-tól
11 óráig, ha az időjárás engedi, a
könyvtár előtti területen olvasóterasszal várják őket, ahol napilapokat, heti és havi magazinokat olvashatnak. Itt mindig megtalálják egy-egy munkatársukat,
aki készséggel segít a könyvtárral
kapcsolatos ügyekben. A játékos
kedvű olvasókat újra kalandokra hívják. A Kincskereső Gyermekkönyvtár a fiatalabb korosztálynak Vakációzz hősökkel 2018.,
a tini korosztálynak pedig Vakációzz..! 14+ címmel szünidei olvasópályázatot hirdetett. A pályázatok során izgalmas, szórakoztató könyveket olvashatnak a

résztvevők, ami által remek kalandokban lehet részük. A pályázatokon való részvételre a szünidő végén is túl, szeptember 15-ig
van lehetőség. A felnőtt könyvtár
a két éve megkezdett kincskereső játékot folytatja megújult formában: a korábbi összetett játék
helyett három kisebb, egy-egy témakör köré csoportosított játéklehetőséget ajánlanak számukra.
A helytörténettel, városismerettel,
irodalommal tarkított kihívások
külön-külön teljesíthetők, ugyanakkor külön jutalmazzák azokat
az olvasókat, akik mindhárom
feladatban részt vesznek. A játék részleteiről a www.vkpaks.hu
honlapon olvashatnak. Augusztus végéig szombatonként zárva
tartanak. A Pool Festivalon, július
21-22-én, valamint az augusztus
20-át megelőző hétvégén a városi
strandon Strandkönyvtárral várják az olvasókat, napi-, hetilapokkal, havi magazinokkal, könyvekkel, játéksarokkal készülnek ezekre az alkalmakra. Szeptemberben,
felfrissülve, a korábban megkezdett programok folytatásával és
újakkal várják olvasóikat.
Kiss Anett
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Új időpontban tartják a Duna-átúszást
Fotó: Babai István/archív

Duna-átúszást szervez a Paksi
Közművelődési Nonprofit Kft.
Paks Város Önkormányzatának megbízásából július 14-re.
A hagyományosan Szent István-naphoz kötődő paksi Duna-átúszásra öt éve nem kerülhetett sor a magas vízállás és
a kedvezőtlen időjárás miatt.
A szervezők reményei szerint
az új időpont kedvező lesz az
úszás megtartásához. A helyszíni nevezés, regisztrálás ideje és helye: július 14-én 9 és 11
óra között a paksi kompkikötőben. A nevezők a regisztrációt
követően sorszámot és tájékoztatást kapnak, ezután a 11 óra-

kor induló komppal mennek a
túlpartra, ahonnan 11.30-kor
rajtolnak. Az úszók biztonságát kísérő hajók, búvárok, a Paksi Önkéntes Mentőszervezet tagjai, vízirendőrök, szakorvos, valamint a helyszínen tartózkodó
mentőszolgálat munkatársai felügyelik. Az úszók a Hirt közbe érkezésük után emléklapot és ajándék pólót vehetnek át. A Duna
nem versenyszerű átúszására abban az esetben kerülhet sor, ha
megfelelő a Duna vízállása, a víz
és a levegő hőmérséklete, valamint az időjárási viszonyok az engedélyező hatóság által kiadott
határozatban foglaltaknak megfelelnek. Amennyiben az esemény
ezen a napon elmarad, akkor július 28-án pótolják. Az úszás esetleges elmaradásáról a szervezők július 14-én reggel 9 órakor adnak
tájékoztatást az alábbi felületeken:
csengey.hu, facebook.com/csdkk,
paksihirnok.hu, paks.hu, Fortuna
Rádió. Bővebb információ SzabóRausch Ildikó szakmai koordinátortól kérhető a 75/830-357-es
telefonszámon vagy emailben a
rausch@paksivmk.hu címen.
-kgy-

Minőségi tartós élet
Amikor azt gondolná az ember, hogy végre
kicsit fellélegezhet, mert mindenki megszokta, hogy bővült a család, és a kisbaba szoptatása is jól működik már, újabb feladatot adhat
a hasfájós időszak, amit egyes babák könynyebben, mások nehezebben viselnek. Számtalan tippet lehet olvasni a világhálón arról,
hogyan enyhíthető a hasfájás. Érdemes megfigyelni, hogy mely ételekre reagál rosszabbul
a baba: naplót vezetni, hogy az anyuka mit és
mikor evett és ivott, illetve hogy mikor fájt a
kisbaba pocija. A kettőt összevetve rá lehet
jönni, hogy milyen ételeket, italokat szükséges egy ideig mellőznie az anyukának. Nem
tartom fontosnak, hogy az anyuka semmilyen puffasztó ételt ne egyen, mert sok esetben ezek nem is jelentenek gondot, inkább
az édességek vagy a tejtermékek. Segíthet,

ha pelenkázáskor átmozgatják, átmasszírozzák a kisbabát. Közben énekelnek-mondókáznak. Ezt a módszert különböző tanfolyamokon el lehet sajátítani. A gyermekeimnek
magam kevertem masszázsolajat, ami olívaolaj alapú volt, pár csepp kamilla illóolajat, levendulát, édesköményt, ánizst csepegtettem
bele. Amikor szükségét éreztem, bekentem
vele a pocakjukat, majd finoman, az óramutató járásával megegyező irányban, körkörösen masszíroztam a köldöktől kifelé haladva.
Gyógyteákat nem szoktam még ilyen kicsiknek ajánlani, mert általában nem isszák meg.
Inkább az anyuka fogyasszon napközben egy
kis ánizsteát, borsmentateát vagy édesköményt, de oda kell figyelni, mert sok baba érzékenyen reagál. Eljön az idő, amikor a szoptatás mellett lassan bevezetésre kerül a szilárd

táplálék. Ennek a hivatalos ideje hat hónapos
korban van, amivel nem teljesen értek egyet:
mivel különbözőek vagyunk, szerintem nem
lehet mindenkire ugyanazt a sémát ráhúzni.
Látni lehet egy gyermeknél, hogy mikor érett
meg a következő lépcsőfokra, és nem biztos, hogy hat hónaposan, hanem lehet, hogy
öt vagy éppen hét hónaposan. Azt szoktam
mondani, hogy ha a gyermek nagyokat nyel,
amikor másokat lát enni, vagy nyitja a száját,
a szemeivel kérdően néz, hogy ő miért nem
kap, akkor eljött az idő. A másik, amit fontosnak tartok, hogy nem kell teljesen fűszermentesen étkeznie a kisgyermeknek, hiszen
például a zöldfűszerek segítik az emésztést.
Természetesen minderről konzultálni kell a
védőnővel, gyermekorvossal.
Nagyné Szalai Melinda
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Városi olvasmányok

Mozaik

Egy fénykép hátoldalára
Néhány hete learatták a búzát
az Arany János utca mögött.
Nem bosszankodtam az aprószemcsés por, léha miatt, ami
az egész házat belepte. Télen
sem jut eszembe bosszankodni, amikor kosárszám hordom
a fát a fatüzeléses kályhába, amikor hamuzni kell s takarítani…
Vannak az életnek rétegei, felületei, amelyekhez való viszonyaink nem változnak az évek múlásával.
Nézem a kertből a Duna kis kanyarulatát, a júniusi tájat: néhány
szökevény napraforgót (magányosakat) s nagyapámra gondolok, az Akác utcára, és eszembe
jutnak történetek.
Amikor az Eötvös utcai óvodából
a bicikli csomagtartóján vitt haza
édesanyám, sokszor jártam a Sárgödör tér közelében, a Fehérvári
úti présházak mellett – persze akkoriban jobban érdekelt, mit vesz
nekem édesanyám a Kakas Manci néniék boltjában, az Akác utca
sarkán, mint a présházak. Tíz forintot kaptam, ami elég volt egy liter tejre, egy kiló kenyérre, és ami
a legfontosabb, egy selyempapírba csomagolt gömbölyű rágóra is
futotta.
Első találkozásom a borral úgy
hat éves koromban volt Oláh Annus néninél, akivel a nyári konyhában beszélgettem a természet
dolgairól, és egy napon gyenge
fröccsel kínált (a szódát rezzentette meg a borral) – irgalmatlan savanyú borból, de ennyi év távlatából azt mondom, soha finomabbat nem ittam, mint akkor, azon
a forró nyári napon.
Benne volt abban a borban Annus néni bölcsessége, a természet rendje iránti tisztelete, a Dolog iránti alázata.
Abból a generációból való vagyok, akiknek a szülei a régi parasztbútort lecserélték lakkozott
bútorra, a nagymamától kapott
támlás széket zöldvirágos huzatú

Fotó: magánarchívum

„…A szülőföldjével éppen olyan bensőséges viszonyban van az
ember, mint az anyjával és a szerelmével. Akár tud róla, akár nem.
S mivel a lélek legrejtettebb tájait érinti, s ráadásul mélységesen magánjellegű is, nagyon nehéz róla beszélni… a szülőföld nemcsak az a
táj, ahol születtél, hanem a közösség is, amely fölnevelt. S ha ezt pontosan érted, akkor meg tudsz érteni mindenki mást, akit egy más táj
és más közösség nevelt.” Lázár Ervin: Séta (részlet)
fotelekre, a főzőfülkében a csempéken konzervgyári befőttes címkék voltak szépen, mozaikszerűen
felragasztva. Páskomban (sajnos)
nem volt szőlőnk, a kenyérgyárba jártunk kenyérért, a halat a cigányoktól vettük, ha éppen felénk
jártak – inkább keszeget, mint
pontyot.
Disznótorok idején „felsétáltunk”
a nagymamához és nagypapához
az Akác utcába.
A „Csedri” Till, nekem János bácsi, megkente a gyerekek orrát
bekevert töltelékkel, a legfiatalabbakat elküldte a „svártliprésért”,
nagyapám a vacsoránál elénekelte a „Megy a hajó, porzik az
út utána” kezdetű dalt, demizson
helyett a locsolókannát emelve az
asztalra, aztán estefelé gyalog vittük haza a lábas töltött káposztát a Kápolna utcán át az Újvárosig, ha keresztapám és édesapám
ki nem borította félúton. Hogy a
paksi siller tette botladozóvá lépéseiket, vagy a csúszós járda, az
mára már kideríthetetlen.
Ezekre emlékszem. Megéltem.
De a szüretek, a borkészítés már
legendaként maradtak rám.

Nagyapámat és engem a sváb aszszonyok – nyári estéken – külön
ültettek az utcán, hogy ne halljuk beszédjüket, pletykálkodásaikat, mert azt férfiember nem viselte, gyerek meg nem hallhatta –
nagyon helyesen.
Nagyapám, aki kevés beszédű
ember volt, ezeken a kiközösített estéken mesélt arról, hogy a
szüret (számára az aratás mellett az év legnagyobb eseménye)
mindig valami új izgalmat tartogatott. A gazda már napokkal a
szüret előtt előkészítette a prést,
a darálót, kimosta a kádat, a hordókat.
A vödrök, a puttony, a sajtárak
szépen sorakoztak a szüret reggelén. A gazda tiszta kötényben várta az első puttony szőlőt. Ha a cukorfok elfogadható volt, a fokolót
közszemlére tette, jól látható helyre. Ha gyenge volt, akkor a gazda
gyorsan elrakta a „műszert”, nehogy eltörjön. Ilyenkor a két-három fokkal megtoldott eredmény
tartotta magát a szüretelők tudatában a következő évig.
Volt úgy, hogy a puttonyos késve érkezett, s a legrátermettebb fe-

hérnép a teli vödörrel egészen a
présházig merészkedett – a gazda
legnagyobb gyönyörűségére.
A csapzottan ingvállát igazgató
menyecske kipirult arca a legidősebb asszonyok emlékeit ébresztgette.
Bár nagyapám nem ismerte
Hamvas Béla gondolatait Istenről, a borról és az asszonyról,
mégis mesélt nekem történeteket mindháromról, talán maga
sem hitte, hogy megtörténtek,
de boldog volt, amikor beszélhetett róluk. Titkos szüretről beszélt, ami csak egyszer történhet
az ember életében. Talán vele
történt, nem tudom, de soha,
nagyobb gyerekként sem mertem megkérdezni tőle. Később
pedig már nem lehetett.
Egyszer egy férfi egy asszonynyal szökött a szőlőbe. Szüret ideje volt. Egyedülvaló asszony volt,
se kutyája, se macskája, magányos
ember. Nagy csend volt a határban. Nagy csend volt a pincében.
Elszöktek, és úgy szerették egymást, eszükbe sem jutott a szerelem, dolgozni kezdtek. Éppen
olyan csendben, ahogy a határtól
tanulták.
Két nap alatt megvolt a szüret,
az elmaradt munkák. A daráló, a
prés csendben dolgozott, másnapharmadnap megvolt a nyákolás, a
vödrök, szerszámok tisztára mosva, méltósággal várták a következő évet. Gazdája volt minden
mozdulatnak, anélkül, hogy megbeszélték volna. Gazdája volt az
évből két napnak, tisztessége volt
a munkának, titka volt a világnak,
a természetnek.
Igen. Jól mondta nagyapám. Az
Élet nagy titka, hogy régen egy
asszony és egy férfi, a gazda és a
természet szerelmét a Dolog, a
kötelességtudat alakította.
Július eleje van. Nézem a Duna kis
kanyarulatát a kertből. Megpihen
a szemem az elárvult napraforgókon. Aratás után vagyunk, érik a
szőlő…
Tell Edit

Mozaik
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A Szentjánosbogarakról szólt az
Ökocsiga Ifjúsági Program rendezvénye
Szentjánosbogár-túrára invitálta a
lakosságot az Ökocsiga Közhasznú Egyesület. A program annak a
márciusban elindított hároméves
projektnek a következő állomása volt, amelynek célja, hogy népszerűsítse a környezettudatos életmódot és segítse a fiatalokat az elsajátításában.
Az Ökocsiga Ifjúsági Program
alkalmait15 és 29 év közötti fiataloknak szervezik, de bárkit
szívesen látnak a rendezvényeken. A projekt megvalósítására
EFOP pályázat keretében nyert
25 millió forint támogatást az
Ökocsiga Közhasznú Egyesület.
Eddigi programjaikon szó volt
már a hulladékgazdálkodásról,
a levegővédelemről, legutóbb
pedig a természetvédelem került fókuszba, a találkozó helyszíne a Cseresznyés Pajta volt.

Fotó: Molnár Gyula

– A rovarok és bogarak köré
építettük fel a tematikát. A nagy
szentjánosbogár 2015-ben elnyerte az Év bogara címet, ezért
választottuk ezt a különleges,
világító ízeltlábút a program témájául – tájékoztatott Prohászka Viola. A természetvédelmi
mérnök azt is elmondta, hogy

a szentjánosbogár a luciferin
nevű anyag segítségével világít. Rajzásuk, amely júniusban
figyelhető meg, igazán különleges látvány a sötétben. – Érdekes tény az is, hogy a bogár
minden fejlődési stádiumában,
tehát peteként, lárvaként és kifejlett egyedként is világít, akár

hím, akár nőstény – tette hozzá
a szakember.
A rendezvény programjában előadás is szerepelt, Vincze Bálint
természetfotós tartott prezentációt. A korábbi alkalmakhoz
hasonlóan gyakorlati tevékenység is kapcsolódott a témához.
Korábban a növényültetéssel és
az újrahasznosítással ismerkedhettek a résztvevők, ez alkalommal pedig bogárhotelt építettek
és szentjánosbogarakat készítettek fából. A gyermekekre is gondoltak a szervezők, foszforeszkáló pecsét és világító szemüveg
készítése mellett lehetőségük volt
lovaskocsikázni is. A rendezvény
éjszakai túrával zárult. A következő programot júliusban tartják a szervezők, akkor lappantyúgyűrűzésre várják az érdeklődőket.
Weller P. Hanna

A tőrösdarázs egy szelíd óriás
Fotó: Sáfrány Szilvia

Pakson is találkozhatunk az óriás tőrösdarázzsal, hívta fel szerkesztőségünk figyelmét Sáfrány
Szilvia, az Ökocsiga Egyesület
tagja, kiemelve, hogy egy szelíd
óriásról van szó, ami ráadásul
védett. Az, hogy ezekben a hetekben több is zsonghat egy-egy
kis területen, azért van, mert
most párzanak.

Ahogy a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület honlapján olvasható, a tőrösdarazsak feltűnhetnek a kertek,
parkok gyepén, egy korhadó fa
közelében, a komposztnál, akár
nagy tömegben is. Bár termetük félelmetes, a nevük nemkülönben, teljesen ártalmatlanok az emberekre, a társ- és há-

ziállatokra. Ezért aztán kedvelni
ugyan nem muszáj őket, de ha
valaki találkozik velük, ne kapjon mindjárt a rovarirtó spray
után, vagy tárcsázzon rovarirtással foglalkozó szakembert.
No, azért nem kiscica, így ha
piszkálják, megfogják, alapvetően békés természetéből adódóan inkább utóbb mint előbb,
de egyszercsak nála is betelik a
pohár, és védekezik. Nem fájdalommentes, ha valakibe belemártja a „tőrét”, ám mérge az
emberre nem veszélyes. Más
célja van vele.
A tőrösdarazsak a peterakáshoz
jellemzően cserebogárpajorokat,
szarvasbogár-, orrszarvúbogár-,
rózsabogárlárvákat kutatnak fel,
aztán egy szúrás, és már meg is
bénították őket. Ezután rájuk
petéznek. Lárvájuk aztán belülről fogyasztja el a még élő pajort,
aztán „begubózik”, és tavasszal
kifejlett darázsként búvik elő. Ez
eléggé horrorisztikusan hangzik,

de hát ilyen a természet, ugyanakkor hasznosak ezek a darazsak
a kertek, parkok, ültetvények
vegyszermentes, biológiai alapú,
rovarok elleni védelmében.
A wikipédián azt írják, hogy az
óriás tőrösdarázs nemcsak hazánk, hanem Európa legnagyobb darázsfaja, sárga fejű nősténye a négy centimétert is elérheti, a kékesfekete fejű hím fele
ekkora. A tőrösdarázs homloka
piros, potrohán négy sárga folt
van, teste fekete. Lábai tüskések,
szárnyai füstösek.
Ezek a rovarok nem tévesztendők össze a családi közösségekben élő, a ház körül gyakori és
valóban agresszív, jellegzetes fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal,
mint például a lódarázs, hívják
fel erre is a figyelmet a madártani egyesület honlapján. A tőrösdarázs májustól a nyár végéig tűnik fel tömegesen.
-gyöngy-
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Mozaik
KERTI
BÚTOR
SZAPPANMÁRKA KROKODIL
FÉLE

CSEHOV
MŰVE

FÉRFINÉV
BÁCSKISKUN
MEGYEI
CICKAHELYSÉG
FARK!
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GYURMAFILM
SULFUR
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HANG
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HALPETE
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SZÁNDÉKOZIK

KÖLTŐ V.
(LÁSZLÓ)

ÁZSIA TÓ

ŐSZI
HÓNAP RÖV.

JÁTÉKSZER

CSAPADÉK

ZAC ...
SZÍNÉSZ

CSAVAR

IGEKÖTŐ

MÜNCHEN
FOLYÓJA
VALKÓ HORVÁT NEVE
CSODÁLKOZÓ

JAPÁN
KUTYAFAJTA
HŰTŐGÉP
GÁZA

SAJÁT
KEZÜLEG
CSÖKKENTET

ARGENTIN
AUTÓJEL
DECILITER
RÖVIDEN

3
2

KNOCK
OUT
SZARVAS
FAJ
DACIA
MODELL
TOLNAI
TELEPÜLÉS

ÜRES
LAPÁT!
TARTÓ

Fotó: Babai István/archív

HAMIS

KRONOSZ
FELESÉGE
ROCK AND
...

ÉGITEST
ÉN, TE, ...
COMPACT
DISC

BEÓCIAI
HŐS
OLASZ
MÁRTÁS

LÁSD OTT
RÖVIDEN

... RICCI
DIVATTERV. V
MAGAD
AUTONÓM
TERÜLET

MAGYAR
OLAJCÉG

DERÉKSZÍJ

TONNA
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RÉZ
VEGYJELE

NŐI
BECENÉV

FIATAL
LÓ
ELEM
TÍPUS

ELEKTRON
BÁNK ...

MAGYAR
PÉNZ RÖV.
SÜTŐIPAROS

IGEVÉGZŐDÉS

Helyes megfejtésével két fürdőbelépőt nyerhet a paksi gyógyfürdőbe.

HAZAI
TV ADÓ

SZINTÉN

VILÁGRÉSZ!

KOVÁTS ...
SZÍNÉSZNŐ

OLASZ
PÉNZ V.

JÓD
VEGYJELE

RÓMAI 5

EME

DEHOGY

ÚJ
CSILLAG

VOLT
LÁMPABÉL

☺ G

AMiért
rejtvény
fõsoraiban
a paksi gyógyfürdőt ajánljuk? A megfejtéseket július rejtettük
20-ig küldhetik el
a 7030 Paks,
szavait
el.
Dózsa György út 51-53. címre, vagy e-mailben a paksihirnok@gmail.com-ra.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Előző játékunk nyertese: Pulai Brigitta.
Gratulálunk!

Regionális versenyt nyert a tagóvoda
A Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai tagóvodája 2016ban csatlakozott a Biztonságos Óvoda programsorozathoz
(KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft). További részvételükhöz a pályázaton
való sikeres szereplésük adott
motivációt, valamint az, hogy
átadják a gyerekeknek a biztonságos közlekedéshez szükséges
ismereteket. A projekt koordinálásában résztvevő kollégáktól minden hónapban megkapták a feladatokat, amelyeket
nagy szorgalommal, lelkesedéssel oldottak meg a gyermekekkel. Nagy örömükre megnyerték a megyei fordulót, így
továbbjutottak a Biztonságos
Óvoda Kupa program végső állomására, a Dél-dunántúli régiós kupára, amit Mohácson
rendeztek meg júniusban. Somogy megyét kaposvári, Baranya megyét mohácsi óvoda
képviselte, Tolna megyét pedig

a Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai tagóvodája. A vetélkedőn hat tematikus állomást
jártak végig a tízfős csapatok,
akikre mozgásos, játékos feladatok vártak, például láthatóság, közlekedési eszközök,
gyalogos közlekedés, KRESZtáblák, irányok. Fontos volt a
gyors reagálás, amiben a paksi óvodások utolérhetetlennek
bizonyultak. A Csipet-csapat
elnevezésű csapat tagjai: Braun Sára, Dallos Petra, Hamvas
András, Kalmár-Appelt Áron,
Krizsán Mirella, Nyisztor Lehel, Liptai Ákos, Schaffer Liza,
Ulbert Linda és Volf Benedek
megnyerték a Dél-dunántúli
régiós kupát. A csapat nemcsak
a kupának, fődíjnak (színes
nyomtató, mobil jelzőlámpapár), hanem tárgyi jutalmaknak is örülhetett (érme, láthatósági hátizsák, benne hasznos
eszközök).
-gyöngy-

Fotó: az óvoda felvétele

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

TEIT

kalocsai látogatóközpont
(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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Csertői Aurél: nagyobb hittel és több
munkával elérhetjük a céljainkat
– Nagyok az elvárások az idei szezonra, látjuk, hogy lehetőségünk
van még jobb eredmény elérésére, nagyobb hittel és több munkával elérhetjük céljainkat – mondta Csertői Aurél, a Paksi FC OTP
Bank Ligában szereplő labdarúgócsapatának vezetőedzője annak apropóján, hogy június 25én elkezdődött a felkészülés a
2018/2019-es szezonra, az első
héten napi két edzéssel. A PFC
az előző bajnokságot a 7. helyen
zárta, tehát biztosan megőrizte NB I.-es tagságát, és sokáig
komoly esély mutatkozott arra,
hogy a zöld-fehér klub 2011 után
ismét megmutassa magát legalább az Európa Liga selejtezőjében. Ez nem sikerült, de Csertői
Aurél feltett szándéka a következő idény végére nemzetközi kupa
indulást érő helyre vezetni a csapatot. A 2017/2018-as idény Év
edzője elmondta, hogy a csapat
július elején egy hétig Bükön dolgozik, a felkészülés egészére négy
edzőmérkőzést tervez. – A tavalyi szezon utolsó hét mérkőzésén
az első csapat kapujában álltam,
ami nagy élmény volt. A nyáron
posztrivális érkezett Nagy Gergely személyében, így még komolyabb versengés lesz az egyes
számú dresszért. Az a célom,
hogy a következő idényben is
az én nevemmel kezdődjön az
együttes összeállítása – mondta
Rácz Gergő. A Paksi FC eddigi
egyetlen igazolása a Vasas fiatal,
tehetséges hálóőre, Nagy Gergely, aki már 86 NB I.-es mecscsen állt a gólvonalon. Az első
héten a kölcsönből visszatérőkkel és a zöld-fehéreknél próbálkozókkal együtt 36-an tréningeztek a Fehérvári úton, az első keret
azonban maximum 25 főből áll
majd. Minderről Haraszti Zsolt
ügyvezető beszélt. – A tavalyi keret nagy része megmarad, ez nem
lehet kérdés. Sok játékosunk volt
NB II.-es egyletnél kölcsönben,
és jött egy pár fiatal srác, akiket
megnézünk a felkészülés elején.

Fotó: Molnár Gyula

Bükön azonban már csak a szűk
stáb dolgozik együtt. Az átigazolásokkal kapcsolatban csak akkor
szólalunk meg, ha konkrétumról
tudunk beszámolni, ez ebben a
holtidényben is így van. Találgatásoknak sem most, sem máskor
nem szeretnénk alapot adni –
összegzett Haraszti Zsolt. A keret
eddigi egyetlen távozója Zachán
Péter lesz, aki az NB II.-es Dorogban folytatja kölcsönben. A
klubvezetés a nyáron egy közép-

pályást és egy belső védőt tervez
igazolni. Kulcsár Dávid is az állandóságot képviseli Pakson, a
védő ismét kiélezett bajnokságra
számít, ami július 21-én kezdődik. – Természetesen figyelem,
olvasom a riválisok igazolásait,
de ezekből messzemenő következtetéseket nem szabad levonni. A bajnokságból jó pár fordulónak el kell telnie majd ahhoz,
hogy kirajzolódjanak az erőviszonyok. Bízom benne, hogy a

A Paksi FC háza táján nem csak a játékosok tekintetében volt változás a nyári szünetben: az
első keretet érintő szakmai stábban és az NB I.es egylethez szorosan kapcsolódó NB III.-as társaságnál is voltak személycserék. A PFC II. vezetőedzője Tököli Attila lett, aki eddig az első
együttes másodedzője volt, míg Csertői Aurélnak az NB I. vezetőedzőjének segítője Németh
Zoltán lesz. A páros korábban is dolgozott már
együtt. Osztermájer Gábor utánpótlásszakágvezetőként tevékenykedik tovább a zöld-fehér
klubnál. – Osztermájer Gábor, aki nagyon fontos láncszeme klubunknak, kettős feladatot látott el. Egyszerre vitte az NB III.-at és látta el az
utánpótlásszakág-vezetői feladatokat. Mivel láttuk, hogy a kettőt nem lehet hosszú távon öszszeegyeztetni, ezért változtattunk. Jeleztem Gábornak, hogy szeretném, ha a jövőben csak az

hetedik pozíciónál előrébb végzünk majd, az álmokat pedig
már többen megfogalmaztuk,
nincs más hátra, tenni kell értük – mondta. Aki a Fehérvári úti stadion környékén jár, láthatja, hogy nagy lendülettel zajlik az új létesítmény kivitelezése.
Ez nem azt jelenti, hogy egyik
napról a másikra elkészül az új
komplexum, de mindenképpen
látványos a haladás. – A stadion
építése kapcsán mindenki óvatosan nyilatkozik, az viszont vitathatatlan, hogy a többször módosított átadási határidőhöz képest
is csúszásban van a kivitelező. A
régi főtribün még áll, így egészen
biztosan a bajnokság közben fogunk átköltözni a szemközti oldalra, gondolok itt az öltözőkre és a kiszolgáló helyiségekre.
A vendégszektor is épül, ha elkészült, át tudunk pakolni, és elkezdődhet a Fehérvári út felőli lelátó bontása és építése. Reményeim szerint ez egy-két hónapon
belül megtörténik – tájékoztatott
Haraszti Zsolt. A Paksi FC július 21-én az első fordulóban Mezőkövesden vendégszerepel, míg
az első hazai bajnoki mérkőzését
július 28-án a Videoton FC ellen
játssza.
Faller G.

utánpótlásunkat vezetné. Az NB III. eddig nagyon függött az NB I.-től, kik, mikor, hol, milyen állapotban kerültek a PFC II. gárdájához.
Ennek így kevés komoly szakmai tartalma volt.
Gábor a jövőben az utánpótlásunkra koncentrál, és reméljük, hamarosan lesznek olyan futballisták, akiket be tudunk emelni az NB I.-es
keretbe. Az NB III. vezetőedzői posztját Tököli Attila tölti be. A második számú együttesünknél csak fiatalokat játszatunk majd, 17-19
éves srácokat és az NB III. jelenlegi futballistáit.
Így egy külön keretet próbálunk meg összerakni, akik hétről hétre együtt készülhetnek. Igazolunk ide egy pár tehetséges fiatalt, akik a jövő
emberei lehetnek. Az NB III.-mal kapcsolatban
a cél az osztályban maradás, és az, hogy kapjunk reménységeket az NB I.-es kerethez – öszszegzett Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője.
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Kovács Antal: új évad, új remények
Véget ért a 2017/2018-as NB
I/A csoportos férfi kosárlabdabajnokság, a döntőt négymecscses kemény csatában a Szolnoki Olaj KK nyerte a Falco ellen,
Perry utolsó másodperces hárompontos találatával. Az ezüstérmes szombathelyi csapat mestere Szrecsko Szekulovics nem
maradt a sárga-feketéknél, két
év után távozott, és az ASE csapatát választotta. A nyolcadik
helyen záró paksi egyesület vezetősége sajtótájékoztató keretében vázolta a következő bajnoki
szezon terveit, és mutatta be az
új vezetőedzőt.
– Új évad, új remények. Sikerült megegyeznünk Szrecsko
Szekulovics edzővel, remélem,
a következő szezonunk lényegesen eredményesebb lesz, mint
az elmúlt 1-2 év. Az ASE mindig igyekszik úgy nekivágni a
bajnokságnak, hogy ott legyen
a végelszámolásnál, nem titkolt
cél, hogy éremért, érmekért szeretnénk harcolni a bajnokságban és a kupában – mondta dr.
Kovács Antal, az egyesület elnöke, hozzátéve, úgy néz ki, hogy
az ehhez szükséges hátteret sikerült biztosítani. Kiemelte, hogy
az elnökség továbbra sem kíván
beleszólni a szakmai munkába. – Azt gondolom, hogy az új
edzővel, a megerősített magyar
maggal, megfelelő küzdőszellemmel az ASE jövőre ott lesz a
végelszámolásnál – húzta alá.
Tóth János szakosztályelnök először arról beszélt, hogy sajnos az
idén hamar véget ért a bajnokság
az ASE számára, a csapat szereplésének szakmai értékelése megtörtént. Gratulált a bajnoki döntőt játszó csapatoknak, majd
hozzátette, hogy legalább olyan
elismerés illeti a Falco csapatát,

és egyben Szrecsko Szekulovics
edzőt, amiért különböző nehézségeik ellenére olyan ellenfelei voltak a Szolnoknak, hogy tizedmásodpercen múlott csak,
hogy nem lett ötödik mérkőzés.
A szakosztályelnök kitért a szakosztály életének egyik fontos állomására, nevezetesen arra, hogy
az ASE férfi kosárlabdacsapata pont 30 éve került fel az NB
I/A csoportjába. Ezután egyenletesen fejlődött az élvonalban,
1999-re jutott el arra a szintre, hogy bajnokesélyesként indult neki a rájátszásnak, és végül
a negyedik helyen végzett. A következő szezonban csak a tizedik
helyet szerezték meg, amit jelentős változások követtek, aztán az
úgynevezett aranykor jött. Jó lenne, ha a mostani gyenge teljesítményt is felemelkedés követné,
jegyezte meg.
A várható játékosigazolásokról is
szó esett a sajtótájékoztatón. Tóth
János azt mondta, hogy a macedón Trajkovskit már két éve idehozták volna – Fomin jött helyette –, aláírt szerződése volt, de
meggondolta magát. Most ő jelentkezett, hogy jönne. – Jó formában van, rutinos, de nem
öreg, úgy gondolom, nagy hasznára lehet a csapatnak. Terveinkben szerepelt Watkins visszahozása, de egyelőre nem tárgyalunk, olyan magas az ára. Nem
érzelmi alapon fogunk dönteni,
nincs kizárva, hogy végül viszszajöjjön. Több külföldi játékos is
képben van, de jelen pillanatban
még pang a játékos piac. Az árak
egyelőre nagyon magasak, ezért
érdemes kapkodás helyett várni. Ajánlatok vannak, lehet válogatni – fejtegette Tóth János, aki
azt is elmondta, hogy konkrétan
a hármas posztra Medve mellé

egy nagyon erős külföldit akarnak, kell az egyes-kettes posztra
is egy játékos, valamint a négyesötösre még egy, ez Trajkovskival
együtt négy légióst jelent. – Az
elképzelés az, hogy négy külföldivel kezdjük a szezont, majd
látva, hogy melyik poszton vagyunk gyengébbek, még egy játékost igazolunk. Kovács Ákos
mellett igazoltunk egy játékost
Horváth Kristóf személyében,
a 21 éves, kettes-hármas posztos játékos Kecskemétről érkezik hozzánk. Gulyás Milán kétéves kölcsönszerződéssel Zalaegerszegen folytatja – összegzett
a szakosztályelnök.
A sajtótájékoztatón Szrecsko
Szekulovics megtartotta székfoglalóját. Mint mondta, jó döntésnek tartja, hogy elvállalta a
megbízatást, tudja, hogy az ASE
mindig magas színvonalat kép-

Szrecsko Szekulovics edzői karrierje a Spartak Subotica csapatánál indult 1999-ben. A következő állomás Szombathely volt,
ahol 2000-től 2002 márciusáig volt vezetőedző. Ezután Szerbiában dolgozott a Nis, a Novi
Beograd és a Takovo Lions csapatainál. Szombathelyre 2006
decemberében tért vissza, a
2007/2008-as bajnokságban csapatával az aranyéremig menetelt, 2008/2009-ben a negyedik

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja rendezvények szervezését akár 150 főig.
Családi ünnepségek, keresztelő, ballagás, lakodalom, vállalati
ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.
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viselt a magyar kosárlabdában.
– Köszönöm, hogy vezethetem
a paksi csapatot, szeretnék új
impulzusokat, energiákat kapni.
Szeretném kihozni a csapatból
a legjobbat, de ez sok munkával
jár. Lehet, hogy más stílust képviselek, mint az elődeim, szeretem, ha hazai pályán erősen szerepelünk. Sajnos nincs elég minőségi szabad magyar játékos,
de elégedett vagyok a rendelkezésre állókkal. Jó légiósokat
könnyebb vásárolni, de ami fontos, nemcsak jó játékosnak, hanem jó embernek, jó karakternek is kell lenniük. Hiába kiváló
játékos valaki, ha nem csapatjátékos, és csak magával törődik.
Azért fogok dolgozni, hogy viszsza tudjuk vinni a paksi kosárlabdát a megillető helyére – fogalmazott.
Kovács József
helyet szerezték meg. Következő
csapata az Albacomp volt, a kékfehéreket a 2009/2010-es szezonban az ötödik helyre hozta be.
Az 56 éves szerb szakember útja
Székesfehérvárról Pécsre vezetett, majd Marosvásárhelyre
költözött. A román első ligában
három év alatt egy ezüst- és egy
bronzérem volt a termése. Ezután visszatért Magyarországra. A 2015/2016-os idényt Kaposváron kezdte, de decemberben csapatot váltott, és a kiesés
elől menekülő Jászberényt sikerült benntartania az élvonalban. Ismét hívták a szombathelyi sárga-feketék, a Falcoval a
2016/2017-es és a 2017/2018-as
bajnokságban egyaránt a dobogó második fokára állhatott fel.
Szrecsko Szekuloviccsal kétéves
szerződést kötött az ASE.

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Újra az Atomerőmű SE-nél Kovács Ákos
Tavaly nyáron, nyolc év után, az
Alba Fehérvár csapatához távozott az ASE NB I/A csoportos
férfi kosárlabdacsapatának egyik
meghatározó játékosa Kovács
Ákos. A székesfehérvári kitérő
után újra a paksi csapattal kezdi
meg a bajnokságra való felkészülést a rutinos irányító augusztus
közepén. A játékos két évre kötelezte el magát a paksi klubhoz.
– Egy év kitérő után tértél vissza
Paksra. Hasznos volt a fehérvári
„kaland”?
– Egyértelműen hasznos volt
az elmúlt év, hiszen sok értékes
meccset tudtam játszani, nemcsak hazai, hanem nemzetközi
fronton is. Emellett megismerhettem egy új várost, egy új közösséget, ami szintén örömteli dolog.
Úgy érzem, hogy minden szempontból értek új impulzusok, ami
számomra abszolút pozitív.
– Nagyon rosszul indult az Alba
szezonja, utána azonban belelendültetek, nemzetközi kupában
is szerepeltetek, harmadik helyen
végeztetek a bajnokságban. Tudtál ebből profitálni?
– A szezon eleje eléggé döcögős volt, sok sérülés nehezítette a
dolgunkat, ami nagymértékben

hozzájárult a gyenge kezdéshez.
Viszont miután teljes csapattal
tudtunk játszani, egyből jöttek a
győzelmek, a sírból hoztuk viszsza a továbbjutást az EuroCupban, ami plusz lendületet adott.
A nemzetközi szereplés végül jól
sikerült, üde színfoltja volt a bajnokságnak, sokat tudtam profitálni belőle. Hazai vonalon végül is egy bronz jött össze, ami
önmagában nem rossz, de azért
bíztam benne, hogy fényesebb
érem lesz. Emiatt maradt bennem egy kis hiányérzet. Összességében azért nem szerepeltünk
rosszul, a megszerzett új tapasztalatokat próbálom minél jobban
kamatoztatni.
– Mennyivel volt jobb vagy roszszabb ez az egy év a kék-fehéreknél, mint az ASE-nál?
– Nem mondanám se jobbnak,
se rosszabbnak. Nyilván más
volt, mindkettőnek megvoltak a
maga előnyei, illetve hátrányai.
– Kétéves szerződést kötöttél az
ASE csapatával. Új edző, pár régi
játékostárs. Mivel lennél elégedett
személyesen, illetve csapatszinten
egy, majd két év múlva?
– Bízom benne, hogy egyre ütőképesebbek leszünk, vissza fo-
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gunk tudni kerülni a tabella első
részébe az elkövetkező két szezonban, és versenyben leszünk a
top csapatokkal a minél jobb he-
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lyezés megszerzéséért. Szeretnék
legalább olyan hasznos tagja lenni a csapatnak, mint amilyen a
nyolc év során voltam.
-joko-
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A 2018/2019-es tanévtől államilag finanszírozott szakokat indítunk esti és levelező
képzésrendben. A résztvevők a 2. tanév végén államilag elismert OKJ-s technikusi bizonyítványt
szerezhetnek. A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus (esti képzés)
54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus (esti képzés)
54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus (nappali képzés)
54 213 05 Szoftverfejlesztő (levelező képzés)
Általános jellemzők:


Időtartam: 2 év



Tanórák: hétköznap délutánonként



Térítési díj: államilag finanszírozott



Előfeltétel: érettségi vizsga



Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 3.

További információk: www.eszi.hu

Felnőttképzési tájékoztató: 2018. augusztus 1. (14:00)

