Fotó: Szaffenauer Ferenc

Több száz évvel ezelőtt Paksra települt sváb iparos- és parasztcsaládok leszármazottja, szüleitől azt tanulta, hogy ismernie és ápolnia kell gyökereit. Féhr
György minden lehetőséget meg is ragad erre. Jó napot, mi újság? – kérdeztük
ezúttal a paksi német nemzetiségi önkormányzat elnökétől.
Portrénk a 15. oldalon
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ELKÉSZÜLT A TÁMFAL
A GÁRDONYI KILÁTÓ ALATT
Az akciós kamat feltételei: 30 napos lekötés esetén: lakossági számla nyitása (vagy meglévő számla), élő bankkártya vagy
bankkártya-igénylés beadása, jövedelem számlára irányítása (annak érkezése, vagy megtörténtéről igazolás benyújtása
legkésőbb a lejáratig) és legalább kettő tartós megbízás vagy felhatalmazás adása (megléte) a számlára, 60 és 90 napos
lekötés esetén: lakossági számla nyitása (vagy meglévő számla), élő bankkártya vagy bankkártya-igénylés beadása. Meglévő betétösszegekre: számlanyitás, illetve élő már meglévő bankszámla és erre kettő tartós megbízás vagy csoportos felhatalmazás adása (megléte). Az akció március 26-tól visszavonásig érvényes. EBKM mértéke megegyezik a kamat mértékével.

2

Paksi Hírnök

2012. május 18.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A „Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány” Kuratóriuma közzéteszi a 2012. évi pályázati feltételeket.

Az alapítvány célja:
– A tudomány, az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt, kiváló teljesítményt felmutató diákok részére 10 éves kortól az első diploma megszerzéséig és a velük foglalkozó felnőttek ösztönzése a további
sikerekre és eredményekre, a felkészülésükhöz szükséges feltételek biztosításának támogatása.
– A kimagasló eredményt elért fiatalok részére felsőfokú tanulmányuk folytatásához ösztöndíj folyósítása.
Pályázatot nyújthatnak be:
– 10 éves kortól az első diploma megszerzéséig egyénileg vagy csoportban, akik paksi iskolában végzik tanulmányaikat, vagy
állandó lakhelyük Paks.
– Felnőttek egyénileg vagy csoportban, akik alapfeladatukon felül eredményes tehetséggondozó tevékenységet folytatnak paksi
fiatalok körében.
Pályázni lehet:
– A szakmai és tanulmányi teljesítménnyel, amely bizonyítja a pályázó eredményességét, tehetségét.
– A megyei, a regionális és egyéb, nem központi szervezésű országos tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezéssel.
– Az országos tanulmányi versenyeken az első 15 helyezés valamelyikének elérésével.
– Tanulmányi ösztöndíjra pályázhat, aki tanulmányai során eddig tartósan kiemelkedő eredményt mutatott fel és a 2012–2013-as
tanévben valamelyik hazai felsőfokú intézmény nappali tagozatán utolsó éves hallgató lesz. A pályázó tanulmányi átlagának 4,5
fölött kell lennie a 2011–2012-es tanév mindkét félévében.
A 2010-ben és 2011-ben a kuratórium által díjazottak ugyanabban a témakörben ismételten nem pályázhatnak.
A pályázat elkészítése:
– A pályázatot írásban, az előírt űrlapon kell benyújtani. Az űrlap beszerezhető: a Paksi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Titkárságán, a Pákolitz István Városi Könyvtárban, a Városi Múzeumban, a Csengey Dénes Kulturális Központban, a Városi Képtárban, a Dunakömlődi Faluházban, az oktatási intézményekben, vagy letölthető a www.paks.hu honlapról.
– A hiányosan, illetve pontatlanul kitöltött pályázati adatlapokat, valamint a jelen felhívásnak nem megfelelő vagy a benyújtási
határidő után beérkezett pályázatokat a kuratórium nem értékeli.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait,
– a pályázat alapját képező teljesítmény(ek) pontos megnevezését, illetve mellékelni kell az igazoló dokumentumok fénymásolatát, az írásműveket és az alkotásokat,
– a tanulmányi ösztöndíjra pályázóknak csatolniuk kell önéletrajzukat és a 2011–2012. tanév sikeres eredményét igazoló okmányt
– felnőtt pályázó esetén az intézményvezető támogató aláírását.
A pályázat beérkezési határideje:
2012. szeptember 21.
Benyújtási cím:
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkársága, Paks, Dózsa Gy. út 55-61.

A kuratórium tagjai minden pályázónak eredményes munkát kívánnak!

Gutai István
a kuratórium titkára
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Átadták a 150 méter hosszú támfalat

Befejeződött a partfal-stabilizáció a Gárdonyi kilátó tövében. Az önkormányzat a Deák
Ferenc utca 28-42. számú ingatlanok mögött végeztette el
a magaspart megerősítését annak érdekében, hogy megóvja
a partfalra és az annak tövébe
épült házakat, a hatos főutat,
valamint a közműveket. Paks
Város Önkormányzata az említett, omlásveszélyes partfalszakasz stabilizációjára az Új
Széchenyi Tervben pályázott
sikerrel. A Dél-Dunántúli
Operatív Program 5.1.5/D-092009-0001 kódszámú pályázat

keretében 290.355.750 forint
vissza nem térítendő támogatásban részesült Paks városa.
Az elnyert támogatás a 340
millió forint értékű projekt
költségének 85 százalékát fedezte, a fennmaradó összeget a
város büdzséjéből fizették.
Az elkészült partfalat nemrégiben ünnepélyes keretek között
adták át. Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
klíma- és energiaügyért felelős
államtitkára azt mondta, a megerősítés elejét veszi a további
mozgásoknak,
omlásoknak,
csúszásoknak. Ezzel elhárul
a 6-os főút, a víz-, villany- és
gázvezetékek károsodásának
veszélye, a környék lakóházai
pedig a löszmagaspart meg-
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erősítésének köszönhetően legalább fél évszázadig biztonságos otthonai lesznek a bennük
élőknek.
Kovács Pál kiemelte, hogy
Pakson látszik a „gondos gazda” szemlélet eredménye, most
is jelentős beruházások zajlanak. Hozzáfűzte, hogy a város
az uniós pályázatokon is sikerrel szerepel: mintegy ötmilliárd forintot nyert el 96 projekt
keretében. A legnagyobb helyi
fejlesztések a környezet védelmét szolgálják, emelte ki.
Ide tartozik az 1,1 milliárdos
támogatással épülő térségi hulladékgazdálkodási rendszer,
a 800 millió forintos korszerű
szennyvíztisztító telep építése.
A partfal-stabilizációs beruházás a város negyedik legnagyobb támogatást elnyert
projektje. Mint mondta, az Új
Széchenyi Terv forrásaiból,
ahonnan Paks a 290 millió forintos támogatásban részesült,
a Duna mentén – Dunaföldváron, Dunaszekcsőn, Dunaújvárosban, Ercsiben és Rácalmáson – 4,2 milliárd forint
értékben indultak vagy indulnak a közeljövőben a paksihoz
hasonló megerősítések.
A kivitelező Alisca Bau Építőipari Zrt. vezérigazgatója, Korcsmár István elárulta:
komoly kihívást jelentett a
magaspart stabilizálása annak
ellenére, hogy cégüknek e téren
komoly tapasztalatai vannak.
A kivitelezés hét hónapot vett

igénybe, ezalatt megtámasztó
szerkezetet építettek a körömvonal stabilizálására, „rézsűzést” végeztek, megoldották
a vízelvezetést és a partfalat
gyengítő pincéket is hatástalanították – feltárták, tömedékelték, megerősítést végeztek.
A támfal hossza több mint 150
méter, a magassága változó,
egyes helyeken az 5,5 métert
is eléri. A rézsű, amelyet megerősítettek, több mint négyezer
négyzetméternyi.
Hajdú János, Paks polgármestere köszönetet mondott a kivitelezőknek, akik – mint kiemelte
– kiváló minőségben dolgoztak,
ahogyan ezt az előzőekben is
tették. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott Alisca Bau Zrt.nek ugyanis nem ez volt az első
megbízása a városban. A városvezető munkatársainak, a hivatal dolgozóinak is megköszönte
a pályázat és kivitelezés során
végzett precíz munkát. Hozzáfűzte, a paksi önkormányzat
folyamatosan figyeli a pályázati
lehetőségeket. Pályázni szeretnének az Új Széchenyi Tervben
megnyíló, Kovács Pál által is
említett, energiaracionalizálást,
megújuló energiaforrások elterjedését elősegítő pályázati
lehetőségekre, a középületek
napelemmel való felszerelése
érdekében már elkezdték az előkészületeket.
(X)

Tengelic-Szőlőhegyen a Dózsa György
utcában 3 szoba, konyha, fürdőszobás,
jó állapotú családi ház, gazdálkodásra
is alkalmas melléképületekkel eladó. A
telek 600 négyszögöl, termő gyümölcsfákkal, szőlővel, konyhakerttel.
Irányára 3 millió Ft.
Érdeklődni: 30/9406579

TEIT

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

Magas keresettel
munkatársakat keresek
nem ügynöki munkára.
fix+jutalékért.

30/302-9520
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Atomerőmű

Hamarosan épülhet új ház Csámpán

Az atomerőmű biztonsági övezetét az egyes blokk indításakor, 1983-ban rendeletben jelölték ki. A három kilométeres
zóna célja kettős: egyrészt a létesítmény, másrészt a lakosság
védelme a kockázati tényezőktől. A miniszteri rendelet alapján építési tilalmat jegyeztek be
a zónában: eszerint huzamos
emberi tartózkodásra alkalmas
épület nem hozható létre, sőt
korlátozták a felújítást is. Az
övezetben egy település van:
Csámpa. A szakemberek a biztonsági övezet meghatározásánál az akkori szovjet egészségügyi szabályozásból indultak
ki. Azóta az atomerőmű mellett
újabb nukleáris létesítmény
épült, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT). A tároló
a létesítése idején még az atomerőmű részét képezte és teljes
terjedelmében beletartozott az
atomerőmű biztonsági övezetébe. Ezért, továbbá mivel az

akkori rendelet nem tért ki a kiégett üzemanyagot tároló létesítményekre, a KKÁT vonatkozásában nem jelölt ki a hatóság
külön biztonsági övezetet.
A zónában élők és a hatóság
is többször kérelmezte már az
övezet határainak csökkentését. 1997-ben a kormány új
rendeletet bocsátott ki a nukleáris létesítmények biztonsági
övezetéről, ami hatályon kívül
helyezte a korábbi miniszteri
rendeletet, de nem változtatta
meg a szabályozás alapján elrendelt tilalmakat és korlátozásokat. A kormányrendelet az
atomerőmű esetében a biztonsági övezet három kilométeres
maximális kiterjedését nem
változtatta meg, meghatározta
viszont annak minimális méretét. Eszerint a minimális kiterjedés határa ott lehet, ahol
a folyamatosan ott tartózkodó
személyt érő sugárterhelés a
létesítmény szabályszerű működése esetén – még a legkedvezőtlenebb
körülményeket
figyelembe véve – sem éri el
az évi hatósági korlátérték egytized részét. A szabályozás továbbra is azt írta elő, hogy létesítési engedélyezési eljárásban
kell meghatározni a biztonsági
övezetet. Emiatt nem került sor
az atomerőmű esetében a korábbi biztonsági övezet felül-

vizsgálatára, továbbá a KKÁT
esetében biztonsági övezet
kijelölésére. Közel másfél évtizedet kellett várni az újabb
rendeletre, amely már lehetőséget biztosít a zóna megváltoztatásra.
– A nemzetközi tendenciák és
az atomerőműben végrehajtott
biztonságnövelő intézkedések
is indokolttá tették, segítették,
hogy az övezet csökkentésének ügye napirendre kerüljön
– mondta el dr. Rónaky József,
az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója. 2011. december 24-én lépett hatályba az
a kormányrendelet, amely már
csak a biztonsági övezet minimális méretét határozza meg,
maximális kiterjedését nem.
Ez a méret mindkét érintett létesítmény esetében 500 méter.
(A biztonsági övezet határán a
sugárterhelésre vonatkozó hatósági korlátérték nem változott
meg.) A rendelet bevezette a
már kijelölt biztonsági övezetek rendszeres és eseti felülvizsgálatát, egyben elrendelte,
hogy az Országos Atomenergia Hivatal indítsa el a meglévő biztonsági övezetek felülvizsgálatára irányuló hatósági
eljárást. A folyamat december
27-én megkezdődött, az OAH
a biztonsági övezet kiterjedésére vonatkozó javaslatot kért

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A csámpaiak régi vágya teljesülhet, ha az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) módosítja az erőmű biztonsági
övezetének határait, és ezzel
megszűnik az építési tilalom.
Mindezt kormányrendelet teszi lehetővé, az ügyben felülvizsgálati eljárás lefolytatása
után dönt a hatóság.

az atomerőműtől, valamint
a KKÁT-t működtető RHK
Kft.-től.
Az eljárás keretében közmeghallgatást is tartott az OAH,
a rendezvényre a földhivatali
nyilvántartások alapján mintegy nyolcszáz érintett kapott
meghívást Csámpáról, Dunaszentbenedekről és Uszódról.
A paksi városházán megtartott
programra kisszámú érdeklődő
érkezett. A polgármesteri hivatal nagytermében a nukleáris
hatóság, a paksi atomerőmű
és a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Kft. szakemberei ismertették a biztonsági övezet
új méretére tett javaslatukat,
majd válaszoltak a felmerülő
kérdésekre. A közmeghallgatáson részt vett Hajdú János, Paks
polgármestere is, aki elmondta,
hogy nagyon régen várt döntés
a biztonsági övezet csökkentése, ami az építési tilalom megszűnését is jelenti Csámpán,
így a változás jelentős fejlődést
hozhat a településrész életében.
Emellett az ipari park bővítésére is hatással lehet, hiszen
jelentős területek szabadulnak
fel a korlátozások alól a város
határában.
A hatóság az érintett létesítmények javaslatait és a közmeghallgatáson felmerült szempontokat figyelembe véve hozza
meg határozatát az atomerőmű
és a KKÁT biztonsági övezeteinek határairól. A felülvizsgálatot követően a biztonsági
övezetekbe tartozó ingatlanok
tulajdon- vagy kezelői jogát az
egyik vagy másik létesítmény
engedélyesének meg kell vásárolnia, legkésőbb két éven
belül, a további ingatlanokra
bejegyzett tilalmak, korlátozások törlését pedig az OAH
kezdeményezni fogja az arra
illetékes hatóságnál. A határozatot az Országos Atomenergia
Hivatal hirdetmény útján fogja
közzétenni, várhatóan néhány
héten belül.
Dallos Szilvia
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Minden nap tartogat új kihívást

Biztosított
pápalátogatást,
balatoni razziákban vett
részt, huszonegy évesen bevetési
szakaszparancsnok
volt, 34 éves korára alezredes
lett. Szőke Attila – Paks város közbiztonságért díjának
idei kitüntetettje – mégis azt
mondja: huszonkét év rendőrségnél eltöltött szolgálat
után is kihívást és újdonságot
hoz minden nap.
Szőke Attila 1990 óta van rendőri állományban, bár eredetileg
határőrnek készült. A katonai
főiskolát határőrtiszti szakon végezte el, de a rendszerváltás idején már látszott, hogy a határőrség sorsa bizonytalan lesz, így az
akkori készenléti rendőrezrednél
helyezkedett el Budapesten.
Annak súlyát, hogy 21 évesen
bevetési szakaszparancsnok lett,
akkor még nem is érezte, pedig
komoly, nagy felelősséggel járó

feladatok hárultak rá. Országos hatáskörrel rendelkeztek, a
rendezvénybiztosítástól a járőrszolgálatig nagyon sokrétű volt
a feladatuk, beleértve a repülőnapi biztosítást, KFOR-, IFORvonatok biztosítását, a balatoni
razziákat, sőt a pápalátogatás
biztosítását is.
Amikor 1994 januárjában a
Paksi Rendőrkapitányság kötelékébe lépett, valójában hazakerült, mert Pálfán nőtt fel,
Paks pedig a szülővárosa. A
mi lett volna? kérdésen nem
gondolkodik, magáévá tette
egykori gimnáziumi történelemtanára mondását: a történelemben nincs ha. Akkoriban
egyébként sem gondolt arra,
hogy egy karrier lehetőségét
hagyja-e maga mögött, amikor családi okok miatt Paksra
kérte magát az akkorinál jóval
alacsonyabb beosztásba. A kapitányságon ügyeletes tisztként
kezdett dolgozni, később – mivel „mindig is közrendvédelmi
vénát” érzett magában – kérte
a közrendvédelmi alosztályra
helyezését. Alosztályvezetőhelyettes lett, majd 2002-ben
alosztályvezető, s ellátja az
osztályvezető-helyettesi feladatokat is, meg egy sor mást,
ahogyan ez náluk a rendőrségen van. Ilyen például a szakközépiskolások és mentoraik
munkájának koordinálása.

„1995-ben elvégezte a rendőrtiszti átképzőt, majd további
képzéseken vett részt, szakmai ismereteit állandóan bővíti” – áll a városi kitüntetés
indoklásában. Az alezredes
– merthogy Szőke Attila időközben igen fiatalon, 34 évesen alezredes lett – azt mondja,
nehéz a rendőri munka, folyton változnak a jogszabályok
és a körülmények, a rendőrök
megítélése. Különösen nehéz a
közrendvédelmi terület, hiszen
közvetlenül találkoznak az állampolgárokkal, nincs idő egy
ügy bogozására, azonnal intézkedni kell. Nagyon szerteágazó, az elkóborolt állatoktól a
migrációs ügyekig minden náluk landol, miközben a figyelem kereszttüzében vannak. Jó
példa erre a 2006-os eseménysor, ahol Szőke Attiláék is ott
voltak, s miként elmondta, ma
már mindenki csak a rendőri
brutalitásról beszél, pedig ők
láttak síró embereket, akiknek
javait – autókat, üzletek kirakatát – a „békés demonstrálók”
tették tönkre.
A jellemzésben olvasható „átlag feletti elemzőkészségre,
kiemelkedő ítélőképességre,
felkészültségre, hivatástudatra, emberi tartásra” szüksége
is van az alezredesnek, hiszen
mint vallja, egyszerű nap nincs,
legfeljebb annak tűnik. Még 22

év után is találkozik újdonságot, kihívást jelentő feladattal,
hogy ne beszéljünk másról,
mint az említett budapesti történésekről. De a hétköznapi
munka során is szembesülnek
nehézségekkel. Attila ezek
között említi az úgynevezett
biztonsági intézkedéseket, ami
annyit tesz, hogy nekik kell
biztosítani például a pszichiátriai betegek szállítását. De
elég csak a családon belüli erőszakra gondolni, amikor tőlük
várják a megoldást, nekik pedig pengeélen táncolva kell a
jogszabályokban megengedett
módon megtalálni azt. A rendőrök számára lelki megterhelést jelent, hogy nem tudnak segíteni a szorult helyzetbe került
embereken, egyszerűen azért,
mert nincs rá lehetőségük.
A nehézségekkel együtt szereti a munkáját, e nélkül – mint
vallja – nem is lehetne csinálni.
A paksi kapitányságon jól érzi
magát, segítőkész a kollektíva,
jó a vezetők és beosztottak közötti kapcsolat.
A város elismerése meglepte,
s örömet okozott számára. De
mint elárulta, legalább anynyira jólesett a sok gratuláció,
amit kapott, nem csak jelenlegi munkatársaitól, hanem a
régiektől, s olyan civilektől,
akikkel munkája során került
kapcsolatba.
Vida Tünde

Átadták a Tolnai úti kerékpárút Nyárfa
utcától hatos útig tartó szakaszát. A két
hónap alatt elkészült felújítás 30,2 millió
forintba került önkormányzati forrásból. A
közbeszerzési eljárás nyertese, a Magyar
Aszfalt Kft. végezte a kivitelezést, amelynek során felbontották a régi kerékpárutat
és zökkenésmentes térkő burkolattal látták el az újat, mindezt úgy, hogy a feltört
betont újrahasznosították az útalapban. A
munkálatok részeként megépítették a szegélyeket, megoldották a csapadékvíz-elvezetési problémákat és parkosítást is végeztek. A 775 méter hosszú és két méter széles
szakasz átadásával a kerékpárosok ezután

a hatos úttól egészen a városi könyvtárig
korszerű kerékpárúton közlekedhetnek.
Az ehhez szükséges teljes folyamat közel
három évet ölelt fel, amelynek nyitányaként a főutcán végzett felújításban építettek ki kerékpárutat a Rákóczi utcáig, majd
innen a Vak Bottyán Gimnáziumig épült új
szakasz. A harmadik ütemben a középiskolától a Nyárfa utcáig futó kerékpárutat
újították fel, majd az utolsó fázisban újult
meg a most átadott rész. A paksi kerékpárutak építésére, korszerűsítésére az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet, az elmúlt
években erre a célra saját és pályázati forrásokat egyaránt fordítottak.
-gyöngy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Kerékpáron a hatostól a könyvtárig
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Két keréken is csak a szabályok szerint
Vannak, akik az autót, mások a buszt vagy a gyaloglást
választják, amikor dolgozni,
iskolába, bevásárolni mennek, de sokan kerékpárral
közlekednek. A jó idő beköszöntével egyre többen döntenek a bicaj mellett, a közelgő nyári szünetben pedig még
többen lesznek az utakon. Ez
nem csak az autósoktól követel fokozottabb figyelmet,
a bringásoknak sem szabad
megfeledkezniük arról, hogy
a kerékpár is jármű, így a
közúti biztonság és a balesetek elkerülése érdekében be
kell tartaniuk a szabályokat!
Mielőtt kerékpárra ülnek, ellenőrizni kell a kormányművet, a két egymástól független
féket, a gumik minőségét, fúvottságát, valamint a kötelező
tartozékok meglétét. Utóbbi
akkor van rendben, ha a kerékpár fel van szerelve csengővel,
hátul piros, elöl pedig fehér
vagy kadmiumsárga, folyamatos fényt kibocsátó lámpával,
piros színű, kerek hátsó prizmával, legalább az első keréken
szimmetrikusan elhelyezett na-

rancssárga fényvisszaverő prizmával, illetve borostyánsárga
küllőprizmával. A kötelező
tartozékok mellett ajánlott további borostyánsárga prizmák
elhelyezése a küllőkön, illetve
a pedálon, a karos szélességjelző prizma, valamint a viszszapillantó tükör és a sárvédő.
Szintén ajánlott a térdvédő és
könyökvédő, valamint a fejvédő sisak használata.
A KRESZ a kerékpárosoknak
maximum 50 km/h-s sebességet engedélyez lakott területen
kívül, abban az esetben, ha bukósisakot is viselnek. Ha nem
viseli a bicajos a védőeszközt,
akkor 40 km/h a megengedett
legnagyobb tempó. Kerékpárúton 30 km/h-ra csökken a maximum, gyalogos-kerékpáros
zónában a bicikliseknek kijelölt részen 20, de a zóna többi
részén, valamint járdán már
csak 10 km/h-val szabad haladniuk. Kéznél kell, hogy legyen
láthatósági mellény, amelynek
használata lakott területen kívül éjszaka vagy rossz látási
viszonyok mellett kötelező.
Azzal is tisztában kell lenni,
hogy hol szabályos és megen-

letve ahol tábla tiltja, valamint
tilos 12 évesnél fiatalabbaknak
főúton biciklizni. A kerékpárt
tekerő személyen kívül, amenynyiben elmúlt 16 éves, csak egy
tíz évesnél fiatalabb személy
utazhat, méghozzá kizárólag
hátulra felszerelt, szállításra alkalmas ülésben, a kapaszkodási lehetőség biztosítása mellett
– foglalt össze kérésünkre néhány alapvető szabályt Herman
Gábor. A Paksi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Alosztályának vezetője kiemelte, hogy ittasan nem szabad
kerékpárra ülni, mert már kis
mennyiségű alkohol hatására
is megnőhet a reakcióidő. Szigorítottak is tavaly nyáron, így
a jelenlegi szabályok szerint
az ittas kerékpározás már nem
szabálysértés, hanem közigazgatási eljárás keretében fix öszszegű bírság kiszabását vonja
maga után, amelynek összege
30-tól 60 ezer forintig terjed. A
bringásoknak is ismerniük kell
a KRESZ-t, be is kell tartaniuk
a szabályokat maguk és mások
biztonsága érdekében, hangsúlyozta a szakember.
Kohl Gyöngyi

gedett kerékpárral közlekedni.
A jogalkotó a következőképpen rangsorol: kerékpárút, kerékpársáv, ahol ilyen nincs, leállósáv, kapaszkodósáv, úttest,
útpadka, és ha ezek egyike sem
alkalmas fizikailag a kerékpározásra, akkor a járdán is lehet
biciklivel haladni, de csak a
megengedett sebességgel a
gyalogosok zavarása és veszélyeztetése nélkül. Főútvonalakon és lakott területen kívül,
csak a jobb oldalra húzódva
szabad kerékpározni, kizárólag
„libasorban”. Ha lakott területen kívül szeretne a kerékpáros
bekanyarodni egy bal oldalon
lévő útra, akkor először le kell
szállnia a kerékpárról, meg kell
győződnie arról, hogy biztonságos-e az átkelés és csak ez után
indulhat el. További alapvető
szabály, hogy tilos elengedett
kormánnyal kerékpározni, a
kerékpárt állattal vagy más járművel vontatni, illetve kerékpározás közben állatot pórázon
vezetni, továbbá a kerékpárutánfutó kivételével bármilyen
vontatmányt a biciklihez kapcsolni. Tilos továbbá autóúton,
autópályán kerékpározni, il-

Közlekedj okosan!

Gyakori jelenség, hogy a kerékpárosok áttekernek a gyalogátkelőhelyen. Ez a legtöbb esetben szabálytalan.
A KRESZ szerint ugyanis le
kell szállni a kerékpárról, és
át kell tolni a zebrán. A Pakson felfestett gyalogátkelők
túlnyomó többségénél ez a
szabály érvényes, ám van né-

hány kivétel. A Rákóczi utca
és Dózsa György út kereszteződésében kialakított zebránál

a kerékpárút nem szakad meg,
de tábla kötelezi a kerékpárost
az elsőbbségadásra. Itt választ-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Közlekedésbiztonsági sorozatot indítunk, amelyben a
Paksi Rendőrkapitánysággal együttműködve a város
néhány pontját vesszük górcső alá. Az első részben a
gyalogátkelőhelyeken
való
áthaladással foglalkozunk,
mégpedig a kerékpárosok
szempontjából.

A Dózsa György út és a Rosthy utca kereszteződésénél a kerékpárosnak van elsőbbsége, erre tábla hívja fel a figyelmet.

hat a biciklis, hogy leszáll és
áttolja a drótszamarat, vagy
ha nem jön autó, áttekerhet a
zebra mellett felfestett sárga,
szaggatott vonalon. A Sparnál
található zebrán szintén átvezet
a kerékpárút, viszont ott a táblák értelmében a bicajosoknak
van elsőbbsége az autósokkal
szemben.
A körforgónál megint más a
helyzet, az itt lévő zebrához
mindkét irányból kerékpárúton érkeznek a bicajosok,
ám a zebránál tábla jelzi a kerékpárút végét, ami azt jelenti, hogy bizony ott is le kell
szállni a kerékpárról, és át kell
tolni a járművet. Mivel a kerékpár használata engedélyhez
nem kötött, így a szabályok
megfelelő ismerete az egyén
felelőssége.
-gyöngy-
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Kimegy a divatból a telefonálás?

Május 9-én született döntés a
telefonadóról, a pénzügyi tranzakciós illetékről és a biztosítási
adóról. A távközlési adó már
júliusban jön, de ténylegesen
augusztustól fizetjük, a 2013tól élő tranzakciós adó a bankokat terheli. A biztosítási adó
három adónemet vezet ki, a
szektorális adót, a baleseti adót
és a tűzvédelmi hozzájárulást,
ezek helyébe jön az új adónem,
amelyről egyelőre nem tudni,

– Senki sem tud majd kibújni
az adó alól, mivel ma már mindenkinek van telefonja – érvelt
pozitívumként az új krízisadó
mellett Balogh Csaba, aki három év külföldi tartózkodás után
nemrég tért haza feleségével és
két gyermekével. Hazaköltözésük során nagyon örültek a
családi adókedvezménynek, annak viszont már kevésbé, hogy
nyár óta folyamatosan emelkednek az árak, így a kiadások is.
Mivel pont építkeznek, minden
pluszteher hatással van a házi
költségvetésükre. Csaba úgy
véli, spórolni az élelmiszeren

és az üzemanyagon lehet, de a
telefonadó az eddigi kiadásokat
számottevően nem fogja emelni.

érhető, számos alternatíva áll
rendelkezésre a telefon kiváltására. Ma már nem ördögtől való

– Sok kicsi sokra megy, ezért a
havi hétszáz forintos telefonadónak is lesz jelentősége a hónap
végén – véli Prantner József és
neje. Mivel évről évre egyre szűkösebben tudnak gazdálkodni,
sok mindenen spórolnak: autó
helyett tömegközlekedést használnak, édességet nem vásárolnak, és ha úgy hozza a szükség,
a nyaralásról is lemondanak.
A telefonadó egyébként nem
számít hungarikumnak, Ukrajnában is van ehhez hasonló. A
három új adó közül a lehető legszélesebb bázist ez az adónem
célozza meg, hiszen telefon nélkül a legtöbb ember ma már létezni sem tud. A magánéletben
alapvetően meghatározó lett,
hogy el tudjuk érni egymást,
de az üzleti életben is fontos,
hogy az ügyek zömét íróasztal
mellől el lehessen intézni. Ennek ellenére mivel a modern
kütyük egyre okosabbak, és
az internet is széles körben el-

dolog a munkahelyi wifi, a mobilnet pedig ennél is nagyobb
szabadságot ad. Napjainkban a
fiatalok többsége nem telefonon
folytatja le csevegéseinek nagy
részét, hanem az okostelefonnal
is elérhető facebookon, vagy
MSN-en, a komolyabb beszélgetéseknek pedig a Skype ad
teret, így a vállalkozó szelleműek kipróbálhatják, mennyire
tudnak szakítani berögzült szokásaikkal. A New York Times
egyik cikkében úgy fogalmaz, a
telefonon való beszélgetés lassan kimegy a divatból. A nyugati trendek azt mutatják, hogy
a mobilszámlák egyre kisebb
hányadát teszi ki a beszélgetésekért felszámított összeg. A
munkahelyeken is egyre inkább
visszaszorul a telefonhasználat,
ami helyett mindenki e-mailezik vagy csetel, annál is inkább,
mert így a beszélgetés visszakereshető és ellenőrizhető.
MD

Fotó: Babai István

milyen mértékben terhelheti a
biztosító az ügyfelekre. Egyvalami biztos, hogy a telefonálást
érintő adóterhek már idén növekednek. A telefonadóként ismertté vált távközlési forgalmi
adó szerint havonta tíz perc telefonbeszélgetés ingyenes lesz,
afölött két forint percenként,
de magánszemélyek maximum
700 forintot adózhatnak havonta, az üzleti előfizetőknél pedig
2500 forint lesz a korlát.

Fotó: Babai István

Közel 12 millió előfizetőt tartott nyilván a magyar mobilhálózatban 2011-ben a
Központi Statisztikai Hivatal
adatbázisa, ami annyit jelent,
hogy a munkaképes korú lakosságra majdnem két mobiltelefon jut személyenként.
A hivatal kimutatása szerint
az átlagos magyar fogyasztó
egy hónap alatt mintegy 100
telefonhívást bonyolít nagyjából 300 perc beszélgetéssel, és
körülbelül 16 SMS-t küld. A
mobilok mellett természetesen
ott van közel hárommillió vezetékes vonal is. A gigantikus
számokat tekintve felmerül a
kérdés, vajon a július elsejével
bevezetésre kerülő távközlési adó változtat a fogyasztási
szokásokon? Megkérdeztük a
paksiakat, miként vélekednek
az új válságadókról és vajon
ki, hol szorít meg.

Roma rendőrök szolgálatban
Négy roma származású rendőr
lépett szolgálatba május 7-én
Tolna megye három rendőrkapitányságán, Szekszárdon,
Bonyhádon és Pakson, közülük ketten városunkban álltak
munkába. A cigány származású fiatalok foglalkoztatásának
szélesítése érdekében az Országos Cigány Önkormányzat
gyűjtötte össze az önéletrajzokat, amelyeket Pintér Sándor
belügyminiszternek
küldtek
meg. A jelentkezők közül még
tavaly novemberben neveztek

ki négyet próbaidős rendőr
őrmesternek a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság állományába, akik tanulmányaikat
a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában
folytatták,
tájékoztatott Heisler Judit sajtóreferens. Csonka József és
Orsós Krisztián a hónap elején
kezdte meg a szolgálatot Pakson, hogy alkalmasságukat a
gyakorlatban is bizonyítsák.
Az új munkatársakat tapasztalt
kollégák mellé osztották be,
akiknek iránymutatásai szerint

a járőrözési tevékenységben
vehetnek részt. A legfontosabb, hogy elsajátítsák a helyi
és személyi ismereteket, a fortélyokat könnyedén megtanulhatják a tapasztalt társaktól,
mondta el Kuti István, a Paksi
Rendőrkapitányság vezetője.
A próbaidős kollégák a megfelelő gyakorlat megszerzése,
valamint a moduláris rendőri
képzés megfelelő szintjének
teljesítése esetén nyerik el végleges beosztásukat. Szolgálatot
ezt követően is elsősorban Pak-

son fognak ellátni, tette hozzá
a rendőrkapitány. Az Országos
Rendőr-főkapitányság minden
évben hirdet pályázatot roma
fiatalok számára a rendőri pálya választásának ösztönzésére,
a részvételt tanulmányi eredményhez kötik. A roma fiatalok
felzárkóztatását célzó országos
ösztöndíjprogram már 1996ban elkezdődött, ennek keretében 2011-ben hetvenöt roma
fiatal lépett be a rendőrség állományába.
Matus Dóra
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Üdvözlet Paksról!

Madarak és fák napja
Ne szedj fészket, nem jó lesz,
ha madár nincs, hernyó lesz,
ha hernyó lesz, nincs gyümölcs,
jó kismadár, te csak költs!
Ki ne hallotta volna az óvodások, kisiskolások rigmusát így
tavasz táján, a természet- és
környezetvédelem országos,
sőt nemzetközi megmozdulásainak emléknapjain? Közülük
számunkra kétségkívül a legismertebb a madarak és fák napja, amit május 10-én ünnepelünk, vagy amikor nem esik az
eső, mert ilyenkor kirándulni
kell, hiszen már évtizedek óta
ez a szokás.
1902. május 19-én az európai
államok Párizsban egyezményt
kötöttek a mezőgazdaságban
hasznos madarak védelme érdekében. Az egyezmény jelentőségének hangsúlyozására
1902-ben Magyarországon először Chernel István ornitológus
szervezte meg a madarak és fák
napját, amelyet 1906-tól törvénycikk is szabályozott. Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben
írta elő: évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos
madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse. A kezdeményezést felkarolta Herman Ottó, a nemzetközi
hírű magyar természettudós, a
Magyar Ornitológiai Központ

megalapítója is. Támogatásával
és szervezésében megvalósult
és az iskolai tantervek részévé
vált, hogy májusban egy napot
kell szánni a madarak és fák
természetben történő megfigyelésére, tanulmányozására,
előbb a hasznos madarakat
védő, a későbbi években a természetvédelmi ismeretek elsajátítására. Szüleinktől tudjuk,
a paksi iskolások, polgáristák
számára alkalmas és kedvelt
terep volt az Imsósi-erdő, a
Telelőt övező Malom-erdő, a
Sánc-hegy, a Vörösmalom, a
Csányi-kert környéke és az Ürgemező. A paksi fiúpolgári évkönyveiben az első bejegyzés
az 1920–1921. tanév igazgatói
beszámolójában olvasható: „A
miniszteri rendelet értelmében a madarak és fák napját
kirándulás keretében tartottuk
meg.” Néhány tanévben csak
egy délutáni erdei séta keretében megtartott tanári előadás
jelentette a programot, de az is
többször előfordult, hogy öszszekapcsolódtak az iskola nagy
kirándulásaival, s annak egyik
eseményét jelentették. Például
az 1927–28. tanévben, amikor
is az iskola hajókirándulást
szervezett Kalocsára, s az „érseki kertben emlékezett meg
a tanulók előtt az igazgató a
madarak és fák védelméről. Az
ünnepélyhez a zenét a madarak
vidám dala szolgáltatta.”

Napjainkra a dolog némiképp
átalakult. Valamiképp leegyszerűsödött. Amelyik intézmény, osztályközösség, pedagógus akarja és megszervezi
magának, az értő szakemberek
segítségével tanulmányozhatja
a madarakat is ezen a napon.
Ha talál ott, ahová a tagozat
kirándult. Mert az könnyen
belátható, hogy minden bokros-csalitos tisztásról, az erdőből fejvesztve menekülnekröpülnek el a madarak, ha pár
száz, több osztálynyi zajongó,
rohangáló kisiskolás odatódul.
Valójában már az én gyerekkoromban sem a madarak és
fák megfigyeléséről szólt ez
a nap, hanem a kirándulás,
a szabadban való futkározós
játékok, közös szalonnasütés,
bográcsozás öröméről. Bár az
igaz, iskolásként különféle
növényeket és főleg bogarakat
gyűjtöttünk, csak nem ezen a
napon. Ugyanis az ötvenes
évek általános iskolásainak
kötelező volt 6. osztályban,
mert növénytant tanultunk,
az év végére növénygyűjteményt, a hetedikben, az
állattan órára bogárgyűjteményt készíteni és beadni. A
növénygyűjtemény összeállítása, főként a préselése volt
a macerásabb (nekem a fele
megpenészedett). A szárított
növények szabályos felragasztása is kínszenvedés volt.

A bogárgyűjtést jobban szerettem. Három-négyfős baráti
csapatokban jártuk a határt,
s viccelődtünk, kibeszéltük a
felnőtteket és megbeszéltük
ügyes-bajos dolgainkat, közben lestük és kerestük a fűben,
homokban futkosó állatkákat.
Egy zárható befőttesüvegbe
denaturált szesszel (csak spiritusznak hívtuk) átitatott vattát tettünk, amitől szegény állat elkábult, majd elpusztult.
Ezután lehetett a gombostűre
felszúrva dobozba rendezni,
fajták szerint csoportosítva,
feliratozva. Hát az enyém
soha nem lett szép! Szülőként
titkon örültem, hogy a gyerekeimnek már nem kellett
gyűjteményeket készíteni, addigra kimaradt a tantervből.
Ma már óvjuk az élővilágot,
minden egyede a tápláléklánc
része, amit elpusztítani vétek.
A madarak és fák napja ürügyén persze továbbra is él az
iskolapadtól szabadulás vidámsága, s a közös kirándulások, paprikáskrumpli-főzések
öröme, miközben juthat néhány perc a természet szépségeinek, élőlényeinek megfigyelésére is.
A fényképeket Bencze Barnabás készítette a Bezerédj
Általános Iskola madarak és
fák napi kirándulásain 198687-ben.
Kernné Magda Irén
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Nyakunkon a strandszezon

Az elmúlt évek gyakorlatát követve a Paksi Vízmű Kft. jogutódja, a Mezőföldi Regionális
Víziközmű Kft. kapta meg az
önkormányzattól az Ürgemezei Standfürdő üzemeltetésének jogát. A létesítményben
már készülnek az új szezonra:
beindítják a vízforgatókat és a
vízgépészetet. A kiváló vízminőséget az a fejlesztés is garantálja, amelynek eredményeképpen már önálló, különválasztott
fertőtlenítőrendszer működik
az úszó- és az élménymedencében. A festési, karbantartási
munkák mellett építkezés is
zajlott a létesítmény területén
az elmúlt hetekben: járda került
a tavaly átadott új vizesblokk

Fotó: Paksi Hírnök archív

Tolna megye legjobb szolgáltatásokat nyújtó strandjának alakítják ki idén is az
ürgemezei fürdőt, amely akár
napi 1500 vendéget is fogadhat, tájékoztatott Gaál Zoltán
főmérnök. A június elsejei
nyitáskor ezúttal is találkozhatnak újdonságokkal a fürdőzők.

mellé, a nagymedence két rövidebb oldala előtti burkolatot
újra cserélték és korszerű, az
uniós szabványoknak megfelelő játékokat telepítettek a pancsoló melletti füves területre.
A június elsejei szezonnyitóra
minden tervezett felújítás befejeződik, akár napi másfélezer
vendéget is fogadhat a paksi
strand. – A fürdőzőket az eddig megszokott szolgáltatások
várják, az árak pedig csupán

4-5 százalékkal emelkedtek
– tájékoztatott Gaál Zoltán, a
Mezőföldvíz főmérnökségének
paksi vezetője.
A Strand Esték elnevezésű
programsorozat 2012-ben is
várja majd az esti fürdőzést és
a zenei élményt együtt kedvelő
látogatókat, alkalmanként este
8 és 23 óra között. A rendezvényeken országosan ismert, illetve megyei és helyi együttesek,
stand-up humoristák, valamint

helyi és kistérségi előadóművészek fellépésével kínálnak tartalmas kikapcsolódást. A programok helyszíne jó idő esetén
az élménymedence mellett felállított színpad lesz, rossz időben a büfé melletti kétszáz fős
rendezvénysátor. A négy pénteki „partinap” mellett egyéb
családi és gyermekműsorokat
is tervez a szervező BMP Stúdió, a program egyeztetés alatt
áll. Az ifjabbaknak ebben a szezonban is ajánlják a tavaly már
nagy sikert aratott zorb gömböt
és az egész családnak az igényesen kialakított minigolfpályát.
Idén is várják a szurkolókat,
nézelődőket a hagyományos
sportrendezvényekre a strandon. A XVII. Tűzkakas Országos Tűzoltó Strandfoci Vándorkupa mérkőzéseire július
utolsó három hétvégéjén, a
döntőre pedig augusztus 4-én
kerül sor. Az Országos Atomzsaru Strandfoci Bajnokságot
június 29-30-án bonyolítják le a
megújult, új homokkal borított
sportpályákon.
Dallos Szilvia

Ismét a sillerboré lesz a főszerep
A borkóstolási szabályokról
és a szőlőtermesztés aktuális
kérdéseiről is tájékozódhatnak a II. Sillerkonferencia
résztvevői június elsején az
Erzsébet Nagy Szállodában
tartott rendezvényen. A szakmai programot másnap közönségnap követi a Sárgödör
téren, ahol lesz főzőverseny és
borkóstoló, népzenei bemutatók és Pál Utcai Fiúk koncert.
A siller definíciójának megalkotása volt a célja a tavaly
első alkalommal megrendezett
sillerkonferencia
szervezőinek. Ezt az elképzelést sikerült
megvalósítani, ezért úgy döntöttek a program házigazdái
– a paksi önkormányzat és a
Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete –, hogy idén

kicsit bővítik a konferencia
tartalmát, és a célközönség igényeit kiszolgálva nem csak borászati, hanem szőlészeti témájú előadások is lesznek. Az V.
Sillerfesztivál keretében megszervezett rendezvény délelőtt-

jén sillerborokat bírálnak a Sárgödör téren, a nevezéseket az
egész ország területéről fogadják. A paksi borokat május 21.
és 25. között két helyszínen veszik át: délelőtt a Hősök terén,
délután a Polgár pincében. Idén

MÁJUS UTOLSÓ HÉTVÉGÉJE A GYERMEKEKNEK A GYERMEKEKRŐL
szól a Csengey Dénes Kulturális Központban. A városi gyermeknap rendezvénysorozata május 25-én 17 órakor egy játékés bábkiállítás megnyitójával indul, másnap pedig a Bóbita
Bábszínház meseországába, fajáték-bemutatóra, kézműves foglalkozásra, játékos vetélkedőkre, katasztrófavédelmi és rendőrségi bemutatókra és ingyenes rock ’n’ roll oktatásra várják a
kicsiket és nagyobbakat. A részletes kínálat a háztartásokba eljuttatott programajánlóban olvasható, csakúgy mint az Erzsébet
Nagy Szállodában a gyermeknap alkalmából meghirdetett rendezvények ismertetője. Ez utóbbi, május 27-i program a Bóbita
Bölcsőde szakképzett gondozóinak közreműködésével valósul
meg, lesz bohócműsor, arcfestés, habparti és kutyás bemutató,
ugrálóvár, valamint kézműves foglalkozás.

a jó évjáratnak köszönhetően
rekordszámú mintára számít a
présháztulajdonosok egyesülete. Tavaly 137 mintát bíráltak.
A sillerkonferencia helyszíne az Erzsébet Nagy Szálloda
lesz, a programra május 25-ig
lehet jelentkezni a www.paks.
hu oldalon vagy a polgármesteri hivatalban megtalálható
regisztrációs lapon. A közönségnap június 2-án a sillerborhoz illő ételek főzőversenyével
indul a Sárgödör téren, délután
pedig Madocsa mutatkozik be
vendégként. A színpadi programok között fellép a Vetővirág és a Szarkaláb, a program
a Pál Utcai Fiúk koncertjével
zárul. A közönségnap délutánján nyitott pincék és az érmes
sillerborok kóstolója is várja a
vendégeket.
-dsz-

Paksi Hírnök

10

2012. május 18.

Megújulva keresik a tehetségeket
Immár 24 éve működik sikeresen a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány, amelynek október 23-i díjkiosztó ünnepsége
nem csupán az elismerésben
részesülő ifjú tudorok, hanem
az egész város számára rangos
eseménynek számít. Az idei
évtől három új kuratóriumi tag
vesz részt a szervezet munkájában, akik nagy élettapasztalattal és szakmai gyakorlattal
rendelkeznek szakterületükön.
A megújult testület nyitott minden új, előremutató gondolatra
és szeretné az alapítvány tevékenységét Paks mindennapi
életének jelentékenyebb részévé tenni, mondta el Dávid József kuratóriumi elnök, aki az
elmúlt évtizedek hagyományaira, eredményeire építve, de az
újra nyitottan szeretné továbbra is végezni feladatait.

Dávid József a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett okleveles
gépészmérnökként.
Bevallása szerint már a középiskolai, egyetemi évei során is
szívesen segítette a felkészülésben csoporttársait, mindig
szerette tudását megosztani
másokkal. Oktatás iránti érdeklődése miatt munka mellett mérnöktanári oklevelet is
szerzett a BME-n. 1989-ben
helyezkedett el a paksi atomerőműben oktatómérnökként,
majd 1996-tól oktatómérnöki csoportvezetőként, illetve
osztályvezető-helyettesként
dolgozott, 2003-ban kapott
felkérést az általános oktatási
osztály vezetésére. Közel 25
éve dolgozik oktatási területen, 2008 óta lát el feladatokat
az alapítvány kuratóriumában,
a közép- és felsőfokú tanul-

mányok tartoznak szakterületéhez. 2010-ben választották
meg a kuratórium elnökévé.

A kuratórium titkári posztjának
betöltésére 2012-ben kapott felkérést Gutai István, a Pákolitz
István Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója. Népművelői, tehetséggondozói munkáját
2011-ben a paksi önkormányzat
Pro Urbe díjjal ismerte el. Már
pályakezdőként felnőttoktatást,
rocktörténeti előadássorozatokat szervezett paksi fiataloknak,
valamint olvasótábort a határon túliaknak Cseresznyésben.
2001-től 2010-ig irányította a
városi könyvtár szakmai munkáját, vezetése alatt jött létre
a paksi kistérségi könyvtárak
ellátási rendszere. Nevéhez fűződik több lap szerkesztése, a
könyvtár igazgatójaként kiadója
volt a Hiador-sorozatnak, emellett maga is több helytörténeti,
történelmi és szépirodalmi kötet
szerzője. Kuratóriumi titkárként
gondoskodnia kell a pályázatok
évenkénti kiírásáról, az oktatási
intézmények vezetőivel, a polgármesteri hivatal munkatársaival és a kuratórium tagjaival
együttműködve a pályázatok
gondozásáról, értékeléséről és a
díjkiosztó ünnepség megrendezéséről.

Több évtizedes pedagógiai tapasztalattal bír Hartmann Jó-

zsef nyugdíjas igazgató, közoktatási szakértő, aki 1974-től
2009 szeptemberéig alapító
igazgatóként vezette a Pro
Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Az iskola tanáraként mindig nagy gondot
fordított a zene és a kultúra
széles körű terjesztésére és a
tehetséggondozásra. Több helyi elismerés, valamint három
állami kitüntetés birtokosa,
2008-ban a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetését vehette át. 1992től tagja az alapítvány kuratóriumának, feladata a honlap szerkesztése, a szervezet
almanachjának összeállítása,
szerkesztése.

A testület sportügyekért felelős
szakmai tagja Bedecs Ferenc,
aki középiskolai tanulmányait a budapesti Csanádi Árpád
Központi Sportiskolában végezte, majd az érettségi megszerzését követően középfokú
kajak-kenu edzői és sportszervezői oklevelet szerzett. 1995től 1999-ig a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola testnevelés-rekreáció szakán folytatta
tanulmányait, 1999 óta az ASE
kajak-kenu szakosztály edzője.
Ugyanebben az évben kezdett
tanítani a Vak Bottyán Gimnáziumban. Egyetemi diplomáját
2001-ben a Pécsi Tudományegyetem testnevelés szakán
szerezte, emellett 2006 óta a
kajak-kenu szakosztály vezetőedzője.
Prosek Zoltán művészettörténész öt évig a Győri Városi
Múzeum Képtárának volt művészettörténész kurátora, nevéhez fűződik a város kortárs
gyűjteményének létrehozása.

2005-ben lett a Paksi Képtár
projektvezetője, majd 2007ben képtárvezető. Kutatási területei közé tartozik többek között a XX. századi és a kortárs
képzőművészet, azon belül a
konceptuális, konstruktív művészet, valamint az intézményi
menedzselés elmélete és gyakorlati kérdései. A Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány
kuratóriumának 2008 óta tagja, bevallása szerint a testületi
döntéseknél a kreativitást, az
újszerűséget, az ötletességet, a
kiemelkedő teljesítményt és az
egyediséget tartja a legfontosabbnak.

Haáz Ádámné 1995-ben
szakvizsgázott a Pénzügyminisztérium által szervezett mérlegképes könyvelői tanfolyamon. 2000-ben
diplomázott a Pécsi Tudományegyetem személyügyi
szervező szakán, több mint
három évtizede, 1979 óta
dolgozik a közszférában. Korábban a Bezerédj Általános
Iskolában, 2000-től a polgármesteri hivatalban végzi
feladatait. Hosszan tartó, kiemelkedő teljesítményének
elismeréseként 2008-ban a
köztisztviselők munkájának
kitüntetésére alapított Deák
Ferenc-díjjal jutalmazták.
(Folytatás a következő oldalon)

Fotók: Paksi Hírnök archív

(Folytatás az előző oldalról)
A Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány
kuratóriumának
munkáját a háttérből évek óta
segítette a pénzügyi feladatok
ellátásával, a paksi képviselőtestület márciusi döntése alapján
most már kuratóriumi tagként,
de továbbra is a pénzügyi teendőket látja el.

Kernné Magda Irén nyugdíjas múzeumpedagógus, hajdan
magyar–történelem szakos általános iskolai tanár, akit a paksiak a város történetével, híres
személyiségeivel foglalkozó
írásaiból már jól ismerhetnek.
Tanárként mindig is fontosnak
tartotta a tehetséggondozás
módszereinek megújítását, e
célból indította el a Bezerédj
Általános Iskola Szemfüles
című iskolaújságát, ami a diákok számára lehetőséget biztosított az anyanyelvi kifejezés
fejlesztésére, egyben a tehetségek bemutatkozására. A Városi
Múzeum első múzeumpedagógusaként lehetősége nyílt az
intézmény pedagógiai-közönségkapcsolati
módszereinek
kialakítására, amelyek közül
számára a legfontosabb a nyári
múzeumi táborok, a helytörténeti versenyek megvalósítása,
a Paksi Múzeumbarátok Körének megalapítása volt. Munkáját a szakma és az önkormányzat Németh László-díjjal és a
Paks város kultúrájáért díjjal
ismerte el. Bevallása szerint az
alapítvány munkájában is arra
fog törekedni, hogy a kiemelkedően tehetséges és szorgalmas paksi diákok megtapasztalhassák: városuk figyel rájuk,
értékeli és támogatja törekvéseiket. Az alapítvány legújabb
felhívását újságunk hasábjain
olvashatják.
Matus Dóra
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Táborsoroló
A nyári szünet közeledtével
sok családban felmerül a kérdés, hol legyen a gyermek, ki
vigyázzon rá, amíg a szülők
dolgoznak. A problémára jó
megoldás a táborozás, amire
számos lehetőség kínálkozik
Pakson. A Paksi Hírnök hasábjain bemutatjuk a tábori
kínálatot, elsőként a művelődési intézményekét.
A Csengey Dénes Kulturális Központ munkatársai idén
rendhagyó módon állították öszsze az intézmény tábori kínálatát. Ennek oka, hogy felújítják
a cseresznyési erdei iskolát, így
kizárólag napközis táborokat
hirdetnek, amelyek helyszíne a
kulturális központ lesz. A táborokat 7-12 éves diákoknak szervezik, így olyan tematikát dolgoztak ki, ami illeszkedik ehhez
az életkorhoz. Az első turnusban kalandos utazásra hívják a
gyerekeket a magyar népmesék
világába, június 25–29. között.
A táborozók mesekönyvet,
jelmezt készíthetnek, belebújhatnak kedvenc mesehősük
bőrébe. Akár van már kedvenc
szabadidős tevékenységük, akár
még keresgélnek, ajánlható a
gyerekeknek a második hétre
szervezett hobbitábor, hiszen
minden nap más-más tevékenységgel ismerkedhetnek. A palettán szerepel többek között a
zene, tánc, kézművesség, sport,
valamint próbára tehetik ügyességüket a Zamárdi Kalandparkban is. Egy héttel később
barangolni hívják a srácokat,
bejárni a várost és környékét,
ellátogatni a környékbeli várakba, kincseket keresni, számháborúzni, kocsikázni, strandolni.
A negyedik héten az Óperencián túlra hívják a gyerekeket
imigyen szólva: „Egyszer volt,
hol nem volt, az Óperencián is
túl, volt egyszer egy vakáció.
A sok kis lurkó izgatottan várta a sok kalandot, pancsolást,
kirándulást, a sok új barátot. El
is látogattak hát a Csengey Dénes Kulturális Központ táborá-

ba, ahol láss csodát... Hogy mi
történt velük? Gyere el te is, és
vegyél részt sok-sok mesés kalandban, amikről aztán neked is
lesz mit mesélned!” A kulturális
központ dunakömlődi faluházának munkatársai a Kótyomfitty Szabadidőtáborba várják
a fiatalokat augusztus 6-10ig játékokkal, vetélkedőkkel,
kézműves
foglalkozásokkal,
strandolással, kirándulásokkal,
rengeteg mókával, kalanddal.
Ezeknek a táboroknak a költsége hetente 12 ezer forint, illetve
van testvérkedvezmény, a programok reggel nyolctól fél ötig
tartanak, és akár több hétre is lehet jelentkezni. Középiskolások
jelentkezését várják korlátozott
létszámban a 19. határon túli

Az első hét témája az őskor művészete, a másodiké a honfoglaló magyarok kora, a harmadiké pedig a római birodalom
művészete. A sorozat a június
25-i héten indul, minden hét 15
ezer forint. A Paksi Képtárban
két táborba várják a gyerekeket, amelyek részvételi költsége
szintén 15 ezer forint. A 10-15
éves korosztályt szeretnék megszólítani a médiatáborral, amelyet július 2-6-ig rendeznek. A
táborozóknak lehetőségük lesz
mozgáson alapuló optikai játékok készítésére, különböző
animációs módszerek elsajátítására, érzéki csalódások felfedezésére a legegyszerűbb eszközöktől a különleges trükkökig.
A másik héten, július 9-13-ig

magyar középiskolások táborába. Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági diákok és pedagógusok részvételével rendezett
tábor júliusban Siófok-Sóstón
lesz, de nem marad el a paksi
program, a már hagyományos
gála, illetve a templomi fellépés sem. A táborozók ebben az
évben Örkény Istvánra emlékeznek születésének századik
évfordulóján. A tábor költsége
19.500 forint. A siófok-sóstói
táborban családok, baráti társaságok, szervezett csoportok
is pihenhetnek kedvezményesen augusztus 19-26. között.
A Csengey Dénes Kulturális
Központ táboraira telefonon
(75/830-350, 75/830-357) vagy
e-mailben (info@paksivmk.hu)
lehet jelentkezni június 17-ig.
A Városi Múzeumban ismét
lesz történelmi életmódtábor.

6-14 éves gyerekeket invitálnak
alkotótáborba a képtár munkatársai. Különböző anyagokból
és technikákkal nyomokat, nyomatokat készítenek, nyomokat
gyűjtenek a környezetünkből,
illetve kalandoznak a különféle
torzítások, optikai csalódások
világában. A napközis táborok
egy-egy napján kirándulnak, a
táborok ideje alatt készült alkotásokból a záró napokon kiállítást nyitnak. Jelentkezni a Paksi
Képtárban személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet június
30-ig. További információkat
Göttinger Esztertől lehet kérni
a 75/830-284-es telefonszámon
vagy e-mailben (egottinger@
paksikeptar.hu). A Paksi Hírnök
következő számában az oktatási
intézmények és civil szervezetek nyári táboraiból adunk ízelítőt.
Kohl Gyöngyi

Fotó: Paksi Hírnök archív
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Budapesten mutatkoztak be
Budapesten, a Bors Művészeti
Alapítvány Pepper Art Galériájában mutatkozott be a Pro
Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Képző- és
Iparművész Tagozata. Az évzáró kiállítást a tagozat szakmai vezetője, Sinkó István
szervezte. A gyerekek éves
munkájukról adtak ily módon
számot: az alapképző idén a
csigavonallal, a továbbképző
az épített térrel foglalkozott.
Miként Tumpek Györgyi elmondta, a 2011/12-es tanév
szorgalmi időszakának ez volt
a harmadik, egyben évzáró kiállítása. A pedagógus arról is
beszámolt, hogy kihasználva
az alkalmat, tartalmas és szép
napot töltöttek Budapesten
tanítványaikkal: megtekintették a nagybányai művésztelep
első nemzedékének kiemelkedő képviselője, Ferenczy
Károly festőművész életmű-

tárlatát a Budapesti Nemzeti
Galériában, illetve rövid városnézésre is jutott idő.
A képző- és iparművészeti tagozat alapképző csoportjában
Tumpek Györgyi keze alatt a
képzőművészet alapjaival ismerkednek a gyerekek első
osztálytól hatodik osztályig. A
továbbképző csoportban Pál

műhelymunka során részint
hagyományos és korszerű grafikai eljárásokkal ismerkednek,
részint bepillantást nyerhetnek
az intermédia művészeti terület
rejtelmeibe.
Miként Tumpek Györgyitől
megtudtuk, maximálisan kihasználva a helyi adottságokat
a Paksi Képtár és a Csengey
Dénes Kulturális Központ öszszes kiállítását és a Városi Múzeum minden időszaki tárlatát
megnézik, és évente legalább
egy jelentősebb kiállítást is beiktatnak programjukba. A diákok ismereteit, tapasztalatait
gyarapítja az is, hogy minden
budapesti kirándulás alkalmával ellátogatnak az ország
legnevesebb alkotóműhelyébe,
a Nemzeti Galériában működő Gyermek- és Ifjúsági Képzőművészeti Műhelybe, ahol
gyermekek alkotnak és tevékenykednek.
Vida Tünde

József Péterné irányításával
rajzolnak, festenek, szobrászkodnak, alkotnak a fiatalok
hetedik osztályos kortól gimnázium 12. osztályáig. Az
alapképzés során a rajz-festésmintázás területére kalauzolják
el őket a csoportokat vezető
művész-tanárok, míg a továbbképzőben a 2010-ben elindított

A tizennyolc éves múltra viszszatekintő Paksi Képzőművészeti Iskola tanévzáró kiállítása
nyílott az elmúlt héten a Csengey Dénes Kulturális Központ
panorámakiállítójában. Az iskolában jellemzően gyermek-,
illetve ifjúsági csoporttal dolgoznak, de egykori, ma már
felnőtt növendékeik is rendre
visszatérnek alkotni az októbertől áprilisig, hétfőnként tartott foglalkozásokra. A 35-40
fővel működő képzőművészeti
stúdióban a vizuális nevelés
legkorszerűbb módszereit alkalmazzák. Fontosnak tartják
a biztos rajzi alapokat, ezért
megismertetik növendékeiket
az alaptechnikák használatával,
sok természet- és tárgytanulmányt készítenek, megtanítják
a diákokat portrét, alakot rajzolni, illetve kreatív feladatokkal fejlesztik képzeletüket, találékonyságukat. A csoporton
belül differenciáltan oktatnak,
egyénre szabott feladatokkal,

Fotó: Molnár Gyula

A tanév terméséből válogattak

így mindenki a számára legmegfelelőbb ütemben haladhat előre az ismeretek elsajátításában, olvasható a társaság
honlapján. Takács Éva középiskolai tanár elmondta, nagy
hangsúlyt fektetnek a szakszerű felvételi előkészítésre, a fiatalok közül sokan készülnek
művészeti szakközépiskolába,
műszaki egyetemre, belsőépítésznek vagy ruhatervezőnek,

nekik igen hasznos a befogadó Csengey Dénes Kulturális
Központban működő iskola. A
tanévzáró kiállításon mindenki
egy-egy tárolóba válogathatott
a tanév terméséből, amelyek
együttese jól tükrözi az iskolára jellemző változatosságot. A
kiállítás, amely anyagának ez
alkalommal igen nagy szelete
önarckép-feldolgozás, május
26-ig látogatható.

A Paksi Képzőművészeti Iskola
növendékeivel párhuzamosan
immáron harmadik esztendeje
egy felnőtt csoport is alkot. A
hat tagot számláló baráti társaságnak találóan Hatan – hatféleképpen címmel nyílott kiállítása
a dunakömlődi faluházban. Bodajki Boglárka, Fritz Erika, Kiss
Mariann, Pokorni-Lovas Katalin, Takács Éva és Ritter János
közös tárlatát Faragóné Kertész
Alice, az intézmény vezetője
ajánlotta a közönség figyelmébe, kiemelve, hogy a bemutatott
alkotások kifejezik a kiállítók
alkotói sokszínűségét. Mint
azt a csoport tagjai elmondták,
értékes órákat töltenek együtt,
sokat tanulnak egymástól, különösen Takács Évától. A tárlattal
egyébként nyárra elköszön a
faluház idei kiállítás-sorozata.
A következő állomás a szüreti
napot követően lesz, amikor a
szekszárdi Alisca Amatőr Art
Művészeti Baráti Kör mutatkozik be.
-gy-
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A Magyar Képzőművészeti Egyetem harminchat festő
szakos hallgatójának közel
száz alkotása látható a Paksi Képtárban, illetve annak új
helyszínén, a Hangárban: nem
véletlenül debütálnak itt a képek, hiszen a gigantikus kiállítás hatalmas teret kíván. Az
üzemcsarnok része a valamikori konzervgyár épületegyüttesének, amely közvetlenül
kapcsolódik a Paksi Képtárhoz,
a továbbiakban ennek külső
projekthelyszíne lesz, kísérletező képzőművészeti műhely.
A közel 600 négyzetméteres
tér ideális helyszínt biztosít közösségi projekteknek és egyéni
kiállításoknak egyaránt. Az ifjú
alkotók első ízben látogattak
Paksra, ahol méretét tekintve egyedülálló bemutatkozási lehetőséget kaptak, árulta
el Drozdik Orsolya, a tárlat
szervezője, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatója.
Miképpen fogalmaz, a kiállítás
különlegessége a speciális nőnézőpont: a nők kritikusabban
gondolkodnak saját pozíciójukról és arról, ahogyan ábrázolják őket, az egyik hallgató
például azokat a filmábrázolásokat festette újra, amelyekben

Fotó: Molnár Gyula

Debütált a Hangár

nőket mutattak fegyverrel. Május 10-én nem csupán az ifjú
tehetségek mutatkozhattak be a
képtárban, ugyanis rendhagyó
módon egyszerre három tárlat megnyitóját üdvözölhette a
műkedvelő közönség.
– A művész munkái készítésekor igyekszik olyan ösvényt
keresni, ahol még nem nagyon
lépkedtek, és minden mozdulata efelé törekszik – vall Erdélyi
Gábor alkotói filozófiájáról.
Legújabb munkái is erről tanúskodnak, ugyanis egyedülálló módon nem a vásznon, hanem annak az élén, azaz a kép
legkisebb, nüánsznyi felületén

alkot. A művész különleges
munkái a képtár csarnok szint-

jén tekinthetők meg július 11ig. Ahogy a paksiak már megszokhatták, az intézmény a
gyerekeknek is minden évben
rendez egy kiállítást, a múzeumpedagógiai foglalkozások
ezúttal Barcsay Jenő tárlatához fognak kapcsolódni. A
tárlat egyúttal beharangozója
is egy őszi kiállításnak, ami
egy átfogó konstruktív-szürrealista tematikát próbál majd
feldolgozni, árulta el Prosek
Zoltán igazgató. A tárlathoz a
későbbiekben szabadegyetemi
foglalkozások is kapcsolódnak, amelyek keretében – mivel Barcsay haláláig Szentendrén élt – Szentendréről, illetve
a szentendrei festészetről is
hallható majd előadás.
MD

KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSSAL BŐVÍTI TEVÉKENYSÉGI KÖRÉT
a Paksi Képtár: ezentúl a szülőnek nem kell törnie a fejét, hogyan
óvja meg a ház épségét egy-egy népesebb zsúr alkalmával, ugyanis az intézmény az óvodástól egészen általános iskolás korig rendhagyó szülinapi partit szervez. A képtár munkatársai nem csupán
a gyerekek igényes szórakozásáról, a tortáról, a köszöntőről és az
üdítőkről is gondoskodnak. A kicsik szórakoztatására különböző
programcsomagokat (kézműves foglalkozás, csapatépítő játékok,
vizuális trükkök) állítanak össze, így garantált a jó hangulat. Amellett, hogy a kicsik jól érzik magukat, fontos, hogy hasznosan is
töltsék a szabadidejüket, amihez a képtár kiváló helyszínt nyújt,
árulta el Göttinger Eszter. Az intézmény munkatársa hozzátette,
Nyugat-Európában ez már nem számít rendhagyónak, a bécsi
Ludwig múzeum ismert ilyen eseményeiről.

Félezren vizsgadrukkban
Valószínűleg izgalommal vegyes örömmel várták a középiskolások a ballagást, hiszen ahogy mondani szokták,
kilépnek a nagybetűs életbe,
ám ezt megelőzi az érettségi.
Pakson négy iskolában adnak számot tudásukról a végzősök ezekben a hetekben.
A Vak Bottyán Gimnázium
nappali tagozatán három végzős osztály diákjai maturálnak, 87-en vannak. Közülük
emelt szintű vizsgát 51-en
vállaltak valamelyik tantárgyból, továbbtanulási terveiktől
függően. A vizsgára alsóbb
évfolyamosok is vállalkoz-

tak, a tizenegyedikesek közül
előrehozott érettségit 63 diák
tesz egy vagy több tantárgyból,
emelt szintűt pedig hat.
Az I. István Szakképző Iskola szakközépiskolai tagozatán
egy osztály érettségizik 24 fővel. Mellettük tíz szakmában
további 144 diák ad számot
tudásáról írásban, szóban és a
gyakorlatban. A végzősök egy,
két, illetve hároméves képzésben sajátították el az adott
szakmát.
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban négy
érettségiző osztály 124 diákja
ballagott el. Közülük emelt
szinten is 40-en vizsgáznak.

Előrehozott érettségire 8 tanuló
vállalkozott a 11. évfolyamról,
a tantárgyak között az informatika, a biológia és a testnevelés
jelenik meg. A technikus évfolyamokon 8 szakmacsoportban
127 diák zárja tanulmányait.
A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
nyolc évfolyamos gimnáziumi
tagozatán egy osztály érettségizik 17 fős létszámmal. Emelt
szinten öten vizsgáznak, a tantárgyak között az informatika,
a történelem és az angol jelenik
meg, előrehozott vizsgát pedig
hat 10. osztályos diák vállalt.
Általános vélemény az iskolákban az első három napon

megírt középszintű írásbelit
illetően, hogy a magyar feladatsorban a szövegértési rész
javítási-értékelési útmutatója
nem egyértelmű, a matematika
feladatsor „ajándék” volt, azaz
nem bizonyult nehéznek, a történelemnél viszont csökkent az
esszéfeladatokhoz mellékelt
segédletek mennyisége, így az
eddigieknél nagyobb lexikális
tudást követelt a megoldás a
diákoktól. A nappali tagozatos
diákok mellett sokan felnőttoktatásban érettségiznek vagy
szereznek szakmát, így a június
végéig tartó időszak számukra
is izgalmakkal és kihívásokkal
teli.
-gyöngy-
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Aki a Pakson szolgált
felszerelés, mondja István. Volt
külön fürdő és mosókonyha,
valamint kis szalon egy televízióval, arra azonban ritkán volt
szükség, hiszen az Ukrajnától
osztrák-német határig tartó
úton mindig volt elfoglaltság
és izgalom bőven. – A hajózásban minden nap különleges,
volt felakadás kisvíznél, menet
közbeni javítás, sok minden belefér immár közel harminc év
hajózásba – mondja Gyimesi
István. A Paks nevű hajón élte
meg például, hogy völgyme-

1984-ben már a megerősített,
2000 lóerős motoros Paksra
szállt fel, az al-dunai tolóhajó szélesített hajótestje erőtől
duzzadó külsőt kölcsönzött. A
majd’ 50 méter hosszúságú hajótestet 1970-ben szélesítették
ki és építették át tolóhajóvá a
MAHART Hajójavító Üzemigazgatóság újpesti üzemében.
Azelőtt csupán 1200 lóerős
volt és nem tolta, hanem maga
után húzta az uszályokat, amire
az akkori al-dunai hajózásnál
azért volt szükség, mert Vaskapunál nagyon beszűkült a folyó
és ezáltal csak vontatni tudták a
hajókat, azt is csak egyesével.
Gyimesi István számára azonban nem csupán a hajó lenyűgöző méretei, hanem a neve
jelentett sokat. – Pakson születtem, ezért büszke voltam és vagyok, hogy a szülővárosomról
elnevezett hajóval jártam a Dunát. Mindig a korlátnál álltam,
amikor a városnál hajóztunk,
mindegy volt, hogy indultunk
az Al-Dunára vagy épp érkeztünk haza – mondja a hajóskapitány. A szakember, bár hajós
nagyapja, Hirsch István révén
gyermekkora óta mindig a Dunán töltötte szabadidejét, még
az épülő atomerőműben kezdett el dolgozni mint lakatos,
később mint gépkocsivezető. A
munka monotonitása miatt döntött a váltás mellett és az irány
egyértelmű volt: mire ’82-ben
a MAHART-hoz felvették
gépápoló matróznak, már hár-

Fotó: Magyar Hajóregiszter

A magyar hajógyártás egykori remekei közül három olyan
hajót is megismerhettek olvasóink márciusi lapszámunkban, amelyek mindegyike városunk nevét viseli. Gyimesi
István hajóskapitány és hajógépész, bár utolsó útjára nem
kísérhette el az 1960-ban épített Paks nevű hajót, hosszú
évekig szolgált rajta és mesélt
az egykor szebb napokat látott robosztus építményről,
az útjai során megélt kalandokról.

man voltak a tágabb családból,
akik hajóztak. Mint mondja,
húsz év alatt ért fel a csúcsra,
hiszen meg kellett szerezni a
technikus minősítő vizsgát,
majd kinevezték II. géptisztnek, elvégezte a hajóvezetői
tanfolyamot, majd sorban I.
osztályú géptiszt, később hajóskapitány lett. A Paks motorosra
mint gépkezelő került, akkor a
személyzet 12 fős volt. A gépházban két, embernagyságúnál
is nagyobb motor hajtotta a
robosztus testet, amire szükség
is volt, ugyanis nem könnyű
rakományt szállítottak. Általában vasárut és gabonát vittek,
akkor még a Szovjetunióba,
majd később Ukrajnába Reni
kikötőjébe, vissza pedig szenet
vagy vasércet koksznak a Dunai Vasműnek Dunaújvárosba.
A hajón két lakótér volt (elöl a
tiszti, hátul a többieké), és két
étkezde. A kabinok a fedélzet
alatt voltak: két ágy, szekrény,
kisasztal, mosdókagyló volt a

netben hatdarabos tolatmányuk
eleje a zátony szélén megakadt.
Ilyenkor nincs mit tenni, mondja, meg kell állni és szétszedni a sorokat. Az elsőt, majd a
másodikat, és ha sikerül lefordítani az első sort a zátonyról,
újra össze lehet kötni őket és
indulni. Ez azonban fél napot is
igénybe vesz. De rosszabb, ha
nem homokon, hanem kövön
akad fenn a jármű és esetleg
ki is lyukad, ilyenkor nyáron
gatyára vetkőzve kell a vízben
betömni a léket, részletezi a
MAHART PassNave Kft. hajógépész-hajóskapitánya. Kalandos körülmények között lett
megbízott gépüzemvezető is a
Pakson. 1991. december 9-én
indult el a hajó az Al-Dunára,
de betelelt, a személyzet felét
pedig hazaszállították, még a
gépüzemvezetőt is, így ő maradt a fedélzeten megbízott
gépüzemvezetőként. A ’90-es
években aztán már nekikezdtek
a személyzet csökkentésének,

és költségtakarékosság címén
leszerelték a hajót, mondta
Gyimesi István. Hiába tudna
egy Paks kaliberű hajó 11 ezer
tonna árut, azaz 40-50 kamionnyi rakományt megmozgatni,
mégis inkább a gépjárművek
dolgoznak, mert a part menti
kikötők visszafejlődtek, nincs
igazán mit szállítani, teszi hozzá a szakember. Régen még
házelemeket is szállítottak
hajóval, mára a belföldi teherszállítás megszűnt, ehelyett a
Rajnáról átjött önjáró hajók
üzemelnek és kisebb tömegű
áruszállítás zajlik. A Paks nevű
hajók közül a legfiatalabb önjáró motoros, amely egészen
két évvel ezelőttig még szelte
a Duna habjait, ma Csepelen a
kikötőben rostokol jobb sorsára várva. Az állam a MAHART
feldarabolása után kivonult a
vízi közlekedésből, és mivel
majdnem mindent eladtak, már
nehéz lenne újraindítani a folyami, illetve a tengeri hajózást
is, véli Gyimesi István. A hajók
felhasználására mégis vannak
alternatív lehetőségek: az egykori Érsekcsanád például Regensburgban múzeumhajóként
funkcionál. Az óriási hajótestben könnyűszerrel lehet múzeumot vagy szórakozóhelyet kialakítani, például a Paks nevű
önjáró raktáraiban kiállításokat
rendezni. A kérdés csak az,
megéri-e. Ugyanis a forgalomból kivont hajókkal is van elég
tennivaló. Tízévente partra kell
emelni és megvizsgálni a hajótestet, ezt csak sólyatéren lehet,
ami nincs mindenhol. Télen
fűteni kell, nehogy szétfagyjon
és elsüllyedjen, személyzet kell
rá, hogy rendőri ellenőrzéskor
megfeleljen a hajózási szabályzat előírásainak. Mivel senki
nem dolgozhat 24 órát, ezért
minimum két emberre van
szükség. Ha pedig jegesedik
a folyó, akkor védett kikötőbe
kell állítani. A költségek tehát
magasak, így csak vastag pénztárcával lehet nosztalgiázni.
Matus Dóra

15

2012. május 18.

Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Tövestül-gyökerestül paksi

Több száz évvel ezelőtt Paksra települt
sváb iparos- és parasztcsaládok leszármazottja Féhr György. A Szekszárdon töltött
tanulóéveit kivéve minden ehhez a városhoz köti, hiszen itt született, itt töltötte
gyermekéveit, miután kitanulta a megyeszékhelyen a gépjármű-villamossági műszerész szakmát, Pakson érettségizett a
Vak Bottyán Gimnáziumban, itt építették
fel a családi fészket feleségével, Eszterrel,
és ide születtek ma már felnőtt gyermekei,
Zoltán és Nikoletta. Több mint húsz éve az
atomerőműben dolgozik irányítástechnikai
szakterületen mint berendezéstechnikus, de
néhány évig fizikai munkával is kereste a
kenyerét az egykori Dunamenti MGTSZnél gépjármű-villamossági műszerészként.
A kétkezi munka nem ismeretlen számára,
hiszen gyermekkorában sokat kellett otthon segítenie az állatok körül, a földeken,
szőlőben, amit nem lehetett elbliccelni.
Gyakran előfordult, hogy hívták a többiek: „Gyere, Gyurka a Dunára fürödni!”, de
nem ment, mert feladata volt. A kötelességtudat és kitartás mellett a szüleitől tiszteletet és becsületet tanult és azt, hogy ismernie és ápolnia kell gyökereit. Gyuri minden
lehetőséget meg is ragad erre. Az 1998-as
kisebbségi önkormányzati választáson a
szavazók akaratából megalakult első ötfős
testületnek elnöke volt, ahogy a következőnek is, majd a harmadik ciklusban elnökhelyettese és jelenleg ismét elnöke. A német
nemzetiségi önkormányzat a német nemzetiségi nyelv, a kultúra és a hagyományok
ápolását tűzte zászlajára, valamint azoknak
az eszközöknek és módszereknek a folyamatos keresését, amelyek alkalmazásával
hatékonyan dolgozhatnak céljaikért. A
törvény adta kereteken belül maguk alakították ki tevékenységüket, határozták meg
a hogyant és mivelt. Programjaik sorában
megjelenik a svábbál, a német nemzetiségi

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
alapító elnökeként, a Roger Schilling
Fúvószenekar alapító tagjaként ismerhetjük leginkább, de önkormányzati
képviselő is volt Féhr György. Dinamikus ember, ugyanakkor rendkívül
megfontolt. Legyen szó a családot vagy
a munkát érintő „Gyuri-projektről”,
először tervez, alaposan körüljár és csak
azután cselekszik. Ahogy mondja, tövestől-gyökerestől paksi, amire éppen olyan
büszke, mint sváb származására.

nap, az általános iskolás korosztályt megszólító húsvéti és karácsonyi előkészületek programja, valamint a Magyar Úttörők
Szövetsége helyi szervezetével karöltve
rendezett Sprich Deutsch! német nyelvi
vetélkedő. Rendszeresen szerveznek látogatást a szekszárdi német színházba és
német nyelvtanfolyamok szervezése sem
hiányzik vállalt feladataik sorából. Gyuri
nagyon reménykedett abban, hogy ki tudnak építeni gazdasági kapcsolatokat paksi
és németországi partnerek között. Az első
években volt erre próbálkozásuk, bemutatták németországi cégeknek a várost és
ajánlották az ipari parkot, de igyekezetük
nem ért célt, aminek okát leginkább a kapcsolati tőke hiányában látja.
Azt tapasztalja, hogy mára igen előrehaladt
a svábság asszimilációja. Bár sokan a nemzetiséghez tartozónak vallják magukat, és
ott vannak a hagyományőrző rendezvényeken, a kisebbségi nyelvet semmilyen formában nem beszélik, és nincs egyértelmű
kötődésük a németséghez. A nemzetiségi
önkormányzathoz hasonlóan a határainkon
túl is ismert és elismert Roger Schilling Fúvószenekar is a sváb hagyományok megőrzésére hivatott. Féhr György alapító tagja.
Az akkori városi zenekarban vetették fel,
hogy sváb zenét szeretnének játszani, ami
nem aratott osztatlan sikert, így néhányan
hozzáláttak egy új formáció létrehozásához. Zenészeket toboroztak, aztán lassan

lettek saját hangszereik, 1994 decemberében pedig a zenekar tagjaiból megalakult a
Német Zenebarátok Egyesülete.
Néhány esztendővel ezelőtt talán még ennél is nagyobb fába vágta a fejszéjét. A
2006-os választásokra készülve Hajdú
János hívta találkozóra és felkérte, hogy
szálljon versenybe a város képviselő-testületébe szóló tagságért. Gyuri nem sokáig
hezitált, vállalta a számára igen megtisztelő feladatot. Nem számított neki, hogy milyen szervezetről van szó, arra, hogy igent
mondjon, kizárólag a felkérő személye
indította, amit mi sem mutat jobban, mint
hogy a több órásra nyúlt beszélgetés után,
az ajtóból visszafordulva kérdezett csak
rá, hogy tulajdonképpen milyen csapathoz
is csatlakozik. A városért végzett, pártelkötelezettség nélküli négyéves képviselői
munkáját is ugyanolyan elhivatottsággal
végezte, mint bármely más feladatát. Mint
mondja, fontos volt számára, hogy elmagyarázza az embereknek, például miért
nem újítják fel az egyébként igen rossz
állapotban lévő Péter utcát, vagy hogy miért kell bezárni a Kápolna utcai bölcsődét
vagy a Kereszt utcai óvodát, mert azt akarta, hogy megértsék és elfogadják azokat a
döntéseket is, amelyek talán érzékenyen
érintik őket, de végső soron a város egészének érdekét szolgálják. Gyuri egyébként a
mennyiségnél többet ér a minőség jegyében
szelektálja, egyszersmind elosztja a feladatokat. Ha olyan merül fel a családban, a
munkahelyen, a zenekarban vagy a német
önkormányzatnál, amiről tudja, hogy van a
megoldására alkalmasabb ember, áthullik a
szűrőjén, ami viszont fennakad, abból egy
újabb „Gyuri-projekt” lesz. Feladataiban a
Lassan járj, tovább érsz! elv híve, alaposan
tervez, végiggondol és csak utána cselekszik. Azért őt is érte már meglepetés: elmondása szerint szigorú apa, és úgy gondolta, hogy ha lesznek unokái, velük is az
lesz. Aztán két évvel ezelőtt fia és menye
unokával ajándékozta meg, és jött a meglepetés! A kis Zalán ugyanis egy pillanat
alatt képes kenyérre kenhető állapotba hozni a nagypapát. Nem mellesleg már kinézte magának „Gyuji papa” motorját, amire
folyton fel, és az autója csomagtartóját is,
amibe meg állandóan bele akar ülni. Féhr
György alig várja már feleségével a többi
unokát, akiket szintén el fognak kényeztetni. Na nem nagyon, csak egy kicsit!
Kohl Gyöngyi
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Most jön a neheze!
Hűvös Viktor edző tanítványai
közül raknak össze egy csapatot,
lehet, hogy összeáll egy „külsős”
4-es egység, de ezekbe a hajókba csak azok ülhetnek be, akik
K-2 1000 méteren az első hétben
végeztek. Ez 14 embert jelent,
ehhez jön a K-2 200 m és a K-1
1000 m győztese, tehát 17 sportoló közül kerül ki annak a K-4
1000 méteren induló egységnek
a legénysége, amelyik rajthoz
állhat Londonban.
Bedecs Ferenc hozzátette: az
előfutamok alapján C-2 1000
m-en Kozmann Gyuriék 0,8

Bő két hónap és meggyújtják az
olimpiai lángot Londonban. A kajak-kenu szakágban azonban még
sokan nem tudják, hogy a magyar
küldöttség tagjaként lesznek-e ott
az eseményen, vagy csak szurkolóként nézik a tévé előtt. Négy
számban: K-2 200 m, K-1 1000
m, C-2 1000 m és C-1 200 m
távon kell még kiharcolni az indulási jogot. Az ASE versenyzői
közül a kajakos Boros Gergely
és Somorácz Tamás, valamint a
kenus Kozmann György szeretne
a küldöttség tagja lenni, de mint
Bedecs Ferenctől, az ASE ka-

jak-kenu szakosztályának vezetőedzőjétől megtudtuk, komoly
konkurenciával kell megvívniuk.
– Boros Gergő és Somorácz
Tamás az első versenyen K-2
200 méteren a 6., K-2 1000 méteren az 5. helyen végzett, de
nem sokkal maradtak le a dobogósok mögött. Volt két hetük,
hogy több pályát menjenek a
május 18-20-i válogatóig, tehát
még jobb helyezés is összejöhet.
Még az sem kizárt, hogy más
párral fognak menni. Ez még
képlékeny, több lehetőség van
az olimpiára kijutni. Lehet, hogy

Cseresznyésig
tekertek

Még két meccs

A Fuss, ússz, kerékpározz a
gyermekedért programsorozat
utolsó állomásához érkezett.
Az öt nevezett intézmény, így a
Hétszínvirág és a Mesevár óvoda, valamint a Bezerédj, a Deák
és a Balogh Antal iskola értékes
sportszervásárlási
utalványokért versengett. A kerékpározás
távja ezúttal is kilenc kilométer
volt, a célt a cseresznyéspusztai
erdei iskolánál alakították ki a
szervezők. A rendezvény ezúttal
is balesetmentesen zajlott, öszszesen 674-en tekerték le a meghatározott penzumot. A verseny
eredményhirdetése május 26-án,
a városi gyermeknapon lesz.
efgé

Továbbra is elérhető az MVM
Paks OTP Bank Ligában szereplő labdarúgócsapatának az
Európa Liga-selejtezőn való
szereplés. Bár Kis Károly együttese a 27. fordulóban 5:0-ra kikapott a szombathelyi Haladás
otthonában, a csorbát a következő játéknapon kiköszörülte a
társaság. A zöld-fehérek a Vasas
ellen a Fehérvári úti stadionban Böde és Bartha találataival
2:1-re győztek és megerősítették hatodik helyüket a tabellán.
– Tudtuk, hogy nagyon nehéz
mérkőzés lesz, a Vasas számára ez élet-halál mérkőzés volt.
A szombathelyi meccs után
azt vártam, hogy visszatérjünk
abba a helyes mederbe, ahol
korábban tartottunk. Utolsó hat
meccsünkből csak egyet veszí-

WITTMANN
GYOMIRTÁS

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

PAMSEsikerek
Remekül szerepeltek az eddigi
futamokon a Paksi Autó- és Motorsport Egyesület gyorsasági
szakágának versenyzői. Április
végén Gyutai Adrián megnyerte az Alpok-Adria bajnokság
125GP futamát a Slovakiaringen
(övé volt a pole position és a
leggyorsabb kör is). Ugyanitt Greksa Attila az országos
bajnokság 750-es kategóriáját
megnyerte, míg Hirczi Zoltán 5.
lett, az 1000 ccm kategóriájában
Nagy Zoltán a 6. helyen ért célba. Május második hétvégéjén
Greksa Attila a Pannoniaringen
a R-Evolution Kupa 1000 ccm
kategóriájában a 4., Nagy Zoltán az 5. helyet szerezte meg,
Gyutai Adrián pedig 2. lett az
Alpok-Adria bajnokság 125GP
futamán Brnóban. Hír még a
PAMSE háza tájáról, hogy május
20-án 10 órától az egyesület nyílt
napot tart a szervezet motocrosspályáján, az ASE-csónakház
mellett.
röné
Nyitva tartás:

Fotó: Molnár Gyula

– gyep és pázsit szelektív gyomirtása
– gyepkezelések, gyepfelújítás
– növényvédelem
– gyepbetegségek gyógyítása
– sportpályák gyomirtása
– díszfák és örökzöldek gyógyítása, növényvédelme
– talajerő-utánpótlás, műtrágyázás
– gyep- és talajkondicionálás
– telephely gyomirtás
– gyom- és cserjeirtás
– gyomirtás kenőgéppel
– talajminták vétele, tápanyagelemzések

tettünk el, ez a sorozat újabb
sikerrel gyarapodott. A játék
azonban nem olyan volt, mint
amilyet vártam, erre mondják,
hogy csak a győzelemnek lehet
örülni, de annak nagyon – öszszegzett Kis Károly a legutóbbi
találkozót követően.
A negyedik – még EL-selejtezőt
érő – helyen jelenleg a Budapest
Honvéd csapata áll, mindössze
két ponttal megelőzve a Kecskemét és az MVM Paks, valamint
hárommal a Diósgyőr együttesét.
A zöld-fehérek az utolsó idegenbeli összecsapásukat Zalaegerszegen játsszák, a mérkőzést
május 20-án 15 órakor rendezik.
A 2011/12-es szezon záró fordulójában, május negyedik hétvégéjén az atomvárosiak a Ferencvárost fogadják.
Faller Gábor

másodperccel a legjobbak voltak, de a döntőben a 3. helyen
végeztek, így a Korisánszki testvérek utaztak Poznanba kvótát
szerezni. Most azon izgulunk,
hogy sikerüljön nekik. Ugyanis
ha megszerzik a londoni kvótát,
az még nem jelenti azt, hogy
automatikusan ők mennek Angliába. Gyuriéknak még lehet esély
a válogatón, 1 másodperccel kell
nyerni ellenük. A második válogatóra június 15-17. között kerül
sor. Nem tudom, mit hoz a jövő,
de Gyuri optimista, ha nem lesz
kvóta C-2 1000-en, akkor harcba
száll C-1 1000 méteren az olimpiai indulás jogáért.
(joko)

H-V 05-20-ig
Tel.: 75/315-983
20/9450-992
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ELSŐ HELYEN VÉGZETT A MAGYAR
egyetemi és főiskolás országos
bajnokság döntőjében egyéniben és csapatban Klopcsik
Dia, a Paksi Sportegyesület
teniszezője. Az eseményt idén
Gödöllőn rendezték, ahol
egyéniben egyenes kieséses
rendszerben bonyolították a
mérkőzéseket. A paksi versenyző a döntőben 6:1,7:5re verte riválisát. Csapatban
körmérkőzéseket követően
dőlt el az első hely sorsa, a
Pécsi Tudományegyetem játékosai, élükön Klopcsik Diával nem találtak legyőzőre.
A PSE kiválósága júniusban
a Szentes színeiben vendégjátékosként csapatbajnokságon
szerepel, ezt követően pedig
Budaörsön a vidékbajnokságon lép pályára.
Faller G.

után. – Az edzések és a hazai
bajnoki mérkőzések lebonyolítására az ESZI sportcsarnokát
béreljük, jelenleg heti három
edzést tartunk, és hazai mérkőzéseinket is itt játsszuk. Az
első bajnoki szezon a tanulóév,
célunk a versenysportban való
akklimatizálódás, a tisztességes,
sportszerű helytállás, az egyesület megnyugtató gazdasági hátterének megteremtése, sporttársi
és sportvezetői kapcsolataink
kiépítése, szélesítése – fogalmazott Oldal Ottó. A második év
célkitűzései között szerepel az

utánpótláscsapatok megszervezése és versenyfeltételeik biztosítása, valamint a felnőtt csapat
irányában elvárás, hogy a szezon
végén a dobogón végezzen.
– A kezdeti nehézségeket leküzdve egyre jobban összekovácsolódik a társaság, körvonalazódik a
felnőtt és utánpótláscsapat körül
jelenleg társadalmi munkában
dolgozó edzők, sportvezetők
feladat- és munkamegosztása.
Örvendetes, hogy az alakulásunk óta eltelt rövid időszakban
a taglétszámunk közel megduplázódott, és szinte nincs olyan

edzésnap, hogy ne keresne meg
bennünket újabb jelentkező vagy
érdeklődő – tette hozzá a csapatvezető. Jelenleg húsz igazolt felnőtt és 10-12 serdülő és ifjúsági
korú játékosuk van, versenyengedélyük kiváltása jelenleg is
folyik. Az egyesület vezetői és
tagsága elkötelezettek a paksi
és a Tolna megyei férfi kézilabdasport újjászervezésében.
Középtávon egy olyan férficsapat kialakítása a céljuk, amelyre
méltán büszke lehet Paks városa
és Tolna megye.
A hétvégén a PKSE hazai pályán fogadta bajnoki mérkőzésen a Miklós KC-t. Sokáig tapadt ellenfelére a paksi csapat,
a félidőben még csak két ponttal
vezetett a tabella második helyén álló kunszentmiklósi társaság. Az utolsó tíz percben azonban – főleg fejben – elfáradtak a
hazaiak, és ekkor már kijött a két
csapat közti tudáskülönbség. A
Kunszentmiklós góljainak nagy
részét egyébként két paksi illetőségű fiatalember, Pach Alex
és Pach Dávid szerezte. PKSE
– Miklós KC 32-42.
Kovács József

Nem a csapaton múlik

Fotó: Babai István

A Paksi Kézilabda Sportegyesületet tavaly nyáron tizenkét,
a kézilabdasport iránt elkötelezett magánszemély alapította.
A PKSE felnőtt férficsapata a
2011/12-es bajnoki szezonban a
Bács-Kiskun megyei regionális
bajnokságban szerepel. (Tolna
megyében a férfi kézilabdasport
megyei szintű versenyrendszere nem működik.) A bajnokság
mezőnyét tizenkét Bács-Kiskun
megyei és két Tolna megyei
csapat alkotja.
A kézilabdacsapat tagjai évek
óta együtt edzenek és játszanak,
barátságos mérkőzéseken, tornákon vettek részt teljesen önfenntartó szerveződésként, mondta
el a Paksi Hírnöknek Oldal Ottó
csapatvezető. A férficsapat gerincét többségében olyan paksi
játékosok alkotják, akik középés felsőfokú tanulmányaik során
az ESZI-ben és más csapatokban
versenyszerűen kézilabdáztak,
majd tanulmányaik befejeztével
visszatértek Paksra. Az egyesület saját forrásból, tagdíjból és
támogatói adományokból kezdte
meg működését, de folyamatosan kutatnak újabb szponzorok

Fotó: Molnár Gyula

Jövőre már a dobogó a cél

– Rangadóra készülünk, a Dunaszentgyörgy a 2., mi az 5.
helyen állunk. Szeretnénk beleszólni az érmek sorsába – árulta
el Kolarics Zsolt, a Dunakömlőd
SE vezetőedzője a szomszédvári
futballrangadó előtt. Az összecsapás harmadáig nem rezdült
egyik háló sem, aztán beindult a
gólgyártás, és végül 3:2-re a Dunakömlőd diadalmaskodott.
A DSE a 2011/12-es szezon
előtt még a megyei első osztály
küzdelmeire készült, ez azonban
a nyáron megváltozott. A versenykiírás értelmében ugyanis
több utánpótláscsapatot is ki
kell állítani egy klubnak, hogy
ebben az osztályban szerepelhessen. A Pakshoz tartozó kis
településrész erre önállóan képtelen, ezért következett be az

osztályváltás. A tavaszi eredmények azonban biztatóak, a
gárda a Dunaszentgyörgy elleni
meccs előtt hatszor győzött, kétszer döntetlenezett és mindössze
egyszer kapott ki. – Szeretnénk
feljutni a megyei első osztályba, de egyelőre nem tudunk, és
ez nem a felnőtt csapaton múlik. Segítség kellene az ASEtól vagy a PSE-től ahhoz, hogy
megfelelő utánpótlásgárdát állíthassunk ki – nyilatkozta Wahl
János. A DSE elnöke hozzátette,
örül annak, hogy az itt élők ismét magukénak érzik a csapatot, a közösséget az eredmények
még jobban összekovácsolják.
A legutóbbi fordulóban Kajdacs
ellen 5:2-re győzött a Dunakömlőd, sikerével megerősítve ötödik helyét a táblázaton.
efgé
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A látványért, maszkért és operatőri munkáért
kapott különdíjat Suzie című legújabb kisfilmjéért a Göcsej filmszemlén Babai István
és Kövi Gergő. A paksi szerzőpáros nyáron
forgatott Állomás című filmje is különdíjat
érdemelt ugyanitt Krajcsi Nikolett kiemelkedő alakításáért. A filmes mustrára dokumentumfilm, kisjátékfilm, filmetűd kategóriákban közel 60 alkotás érkezett, a mozgóképes
találkozót a hétvégén rendezték a zalaegerszegi televízióban. A nyolcadik alkalommal
megrendezett filmszemlén az ország minden
részéből és a határon túlról is érkeztek résztvevők, amatőr és profi filmesek egyaránt
képviseltették magukat a megméretésen. A
filmfesztivál keretében az érdeklődők két
napon át láthatták az alkotásokat, amelyeket neves szakmai zsűri értékelt. Az ítészek
elnöke, Halmy György filmrendező köszöntőjében elmondta, a Göcsej Filmszemle nem
csak egy verseny, hanem filmes fórum is.
Így véli Babai István operatőr is, aki szerint a rendezvény nem csupán arra jó, hogy
munkájuk kapcsán visszacsatolást kapjanak
a szakmától, hanem kapcsolatépítésre, ismerkedésre is alkalmas. A TelePaks munka-

Fotó: totiphotography

Két különdíjjal tértek haza

társa az értékelés kapcsán elmondta, a zsűri
visszajelzése alapján a filmek kivitelezésében egyre profibbak, a dramaturgiában és a
történetvezetésben kell még fejlődniük. Babai István hozzátette, a technika és a látvány
annak ellenére is magas színvonalat képvisel
filmjeikben, hogy az alkotások csupán pár
százezer forintos költségvetésből készülnek.
Krajcsi Nikolett, a női főszerep különdíjasa
elárulta, nagyon meglepte az elismerés és

örül, hogy a paksi szerzőpáros filmjében
bemutatkozási lehetőséget kapott. Hozzátette, remekül érezte magát Pakson és a
munka során könnyen tudott együttműködni a helyi szerzőpárossal. Nikolett egyébként már 2006-ban Mészáros Péter Kythéra
című nagyjátékfilmjében játszott, jelenleg
a Kaposvári Egyetemen negyedéves színművész hallgató, gyakorlatát a kecskeméti
Katona József Színházban tölti.
Nem szabad elfeledkezni a Suzie-ban debütált maszkmesterről, Halász-Tisza Veronikáról sem, akinek munkája nagy szerepet
játszott a nézők borzongatásában és az elismerés bezsebelésében. Veronika arcfestéssel tizennégy éve foglalkozik, a maszkkészítés viszont új kihívást jelentett számára
és a filmes munkálatokra hosszas próbákkal
készült.
A paksi szerzőpáros filmjeit a dunaújvárosi
amatőr filmfesztiválra is nevezte, ahol már
döntősök, továbbá megméretik az alkotásokat a fővárosi BuSho filmfesztiválon is.
Emellett a munka sem áll le, a következő
filmet nyáron forgatják, a tervek már készülnek.
Matus Dóra

A metodic módszer anyagcseretípus-mérésen alapuló, egyénre szabott, fogyást elősegítő, tudatos és tartható táplálkozást
jelent, éhezés, hangulatingadozások és jojó-effektus nélkül
Egy fájdalommentes mérés során számos információt tudunk meg szervezetünkről, ahol idegrendszeri, emésztőszerv-rendszeri,
hormonális beállítottságunkat térképezi fel a tanácsadó az EVA 3000 orvostechnikai eszköz segítségével:
– Milyen a táplálkozási típusunk (fehérje-, szénhidrát-, egyensúlyi), ennek ismeretében konkrét élelmiszerlista állítható fel jótékony, semleges, kerülendő, illetve tiltott kategóriákba sorolva az élelmiszereket.
– Hormontípusunk (ez rámutat azokra az élelmiszercsoportokra, amelyek a súlytöbbletért felelnek).
– Sejtjeink vitalitását, energiaszintjét.
– Szervezetünk fehérje-, zsír- és szénhidrátigényét.
– Szénhidrát-toleranciát, vagyis a hasnyálmirigy „leterheltségét”.
A javaslatok betartása esetén a szervezet természetes egyensúlyba kerül, hihetetlenül megnő az energiaszintje, erősödik immunrendszere, normalizálódik vércukorszintje, vérnyomása és testsúlya.
Pakson 2011. szeptember 1. óta, a Bocskai út 25. szám alatti Metodic Irodában érhető el e humán egészségügyi szolgáltatás.
Több, mint száz vendég élt a lehetőséggel és nagyon jó eredmények születtek:
Akik követik a tanácsadó javaslatait és kizárják étrendjükből a tiltott élelmiszereket, számos pozitív változást tapasztalnak meg
szervezetükön.
Remekül működik a módszer túlsúlyos gyermekek esetén, lehetőség van ételérzékenység, ill. konkrét élelmiszerek hatásának
megállapítására is a mérés során.
Nagyszerű érzés, amikor úgy jelentkezik be anyagcseretípus-mérésre az új vendég, hogy a kollégámon látom és tapasztalom
a metodic módszer előnyeit: sokat fogyott, mégis energikus, kiegyensúlyozott, toleráns, remekül kezeli a konfliktushelyzeteket.
A metodic módszert ismertető, ingyenes előadás havonta megrendezésre kerül Pakson, legközelebb május 26-án, szombaton
11 órakor a Pro Artis Művészeti Iskolában.
Anyagcseretípus-mérésre jelentkezni: Örvösné Feil Mária tanácsadónál a 20/28-58-891-es telefonon lehet.

Több információ: www.metodic.hu
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Szép és sajnos lassan kiveszőben lévő szokás a májusfaállítás. Valószínűleg minden lány
boldog, ha május elsején arra
ébred, hogy egy fiatalember
szerelmének zálogaként szépen feldíszített fa áll az ablaka
előtt. Annak viszont már nem
biztos, hogy örülne, ha megtudná, hogy ezért egy, a város
közterületén évek óta óvott és
gondozott fa esett áldozatul.
Pedig sajnos idén erre is volt
példa, tájékoztatta lapunkat
Cseh Tamás. Mint azt a DC
Dunakom Kft. részlegvezetője
elmondta, a Kurcsatov utcánál
lévő szervizút mellett sorakozó
ezüst hársfák közül vágtak ki

Fotók: Molnár Gyula

Májusfaállítás: rossz és jó példa

Ez történt a Kurcsatov utcában… és így is lehetett volna.
egyet. Ezek a fák 10-12 évesek, értékük sem kevés (70-100

ELADÓ
INGATLANOK

A Mező utcában 3 szobás családi
ház, pincével, melléképületekkel
eladó. Irányár: 12,5 M Ft.
A Május 1 utcában 700 m2-es
telek eladó. Ár: 4,7 M Ft

Pakson, a lakótelepen, a Kishegyi úton, a Posta mögött,
hőszigetelt tégla épületben,
első emeleti 54 m2-es 2 szobás
lakás eladó. Energetikai besorolása E kategória. Irányár:
11,8 M Ft.

A Váci Mihály utcában 2 emeleti korszerűen felújított, gázfűtéses, klímás 62 m2-es erkélyes
téglalakás eladó. irányár:14,4
M Ft.

A Kishegyi úton 54 m2-es hőszigetelt téglalakás, teljesen
felújított eladó. Energetikai
besorolása jó. Irányár: 12,4
M Ft.
Gesztenyés utcában hőszigetelt,
fűtés-felújításos, 48 m2-es 2
szobás, IV. emeleti lakás eladó.
Irányár: 8,9 M Ft.
Az Óváros központjában a
Duna mellett tetőtér-beépítéses, panorámás, 3 és fél szoba, összkomfortos családi ház
nagy terasszal, szép kerttel eladó. Irányár: 28 M Ft.

A Fenyves utcában korszerűen
felújított 55 m2-es lakás eladó.
Irányár: 10,4 M Ft.
Dunakömlődön, a Radnóti utcában téglaépítésű 3 szobás
családi ház garázzsal, lakható
melléképülettel eladó. Irányár:
12,8 M Ft.

Részletes felvilágosítás:

Fonyó Ingatlan
és Média Iroda
Fonyó Lajos
Tel: 06-70/ 310-8374
E-mail:
fonyo.lajos@t-online.hu

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

ezer forintra rúg), de természetesen nemcsak emiatt tartja
fontosnak Cseh Tamás, hogy
megtalálják az elkövetőt.
A DC Dunakom Kft. munkatársa nemcsak erről az elítélendő esetről, hanem példaértékű megoldásról is beszámolt.
Utóbbira a Kodály Zoltán utcában figyelt fel: egy ott lévő kőrist használtak fel májusfának,
mégpedig úgy, hogy a helyén
hagyva díszítették fel.
Apró György, Kurcsatov utcában élő közös képviselő is la-

punkhoz fordult: mint mondta,
hosszú évek óta a lakótelepen
élnek. Tapasztalatai szerint
sokan igyekeznek szépíteni, gondozni a házak előtt és
mögött lévő virágokat, növényeket, fákat. Közös képviselőként maga is feladatának
tekinti, hogy az ilyen kezdeményezéseket
felkarolja,
támogassa, a környezetkárosításra pedig felhívja a figyelmet. Olyat sajnos többször is
tapasztal, hogy virágot téptek
ki a cserépből. Most viszont a
Kurcsatov utca 20-21. számú
társasház mögött fákat rongálták meg. Tavaly ültetett facsemetékről van szó, amelyek
a gondos ápolásnak és öntözésnek köszönhetően szépen
megeredtek. Idén viszont nem
hajtottak ki, mivel valaki a talaj szintje felett körbemetélte a
fák kérgét. – Ez talán már több
mint gyermekcsíny, mert az
ilyen művelet elkövetéséhez
előkészületek kellenek – véli
Apró György, aki szerint elkeserítő, hogy rendre ilyen esetek történnek Pakson.
Vida Tünde

Falunap Gyapán
Szaggatóval és
családi vetélkedővel
Falunapot rendeznek Gyapán
június 2-án. A program 10 órakor főzőversennyel kezdődik,
majd az izmokat és az elmét
egyaránt megmozgató családi
vetélkedő következik. A falunapon fellép a Szaggató zenekar, a Josh és Jutta, valamint

a Magic of Sound formáció.
A szombatot immár hagyományosan bál zárja. Másnap a
kápolnában lesz ünnepi szentmise, ahol a németkéri kórus
énekel, tudtuk meg Heisler
Zoltántól, a településrészi önkormányzat vezetőjétől. efgé

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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X, Y, Z – ezek nem csupán betűk az ábécéből, hanem azok a modern elnevezések,
amelyek a szociálpszichológiában a generációk jelölésére szolgálnak. A hajdani
nagy generáció az 1964 előtti születésűeket jelzi, az 1965 és 1979 közöttiek az
X, az 1980-1995-ösök az Y, az 1996 után
születettek pedig már a Z generáció tagjai.
Bár van, aki szerint nincs sok értelme és
nem is lehet egyértelműen generációkra
bontani a világot, illetve a kategóriák sem
mindenki által elfogadottak, mégis szükség van arra, hogy az eszközhasználatban,
módszertanban, attitűdben egymástól különböző csoportokat azonosítani lehessen. Erről Tari Annamária klinikai szakpszichológus beszélt a Z generáció online
függőségéről tartott előadásában Pakson
május 8-án. Míg a nagyszülők korosztálya tekintélytiszteletben szocializálódott nemzedék, akik hozzászoktak, hogy
kötött szabályok között, egy viszonylag
rigorózus társadalmi rendben éljenek, ad-

dig az X generáció már igyekezett a társadalmi konvenciók nagy részét felrúgni,
ennek bizonyítéka a válások számának
megugrása is, állítja a szakértő. A Z generáció már az internet világába született, az
alfa generációt pedig már a babakocsiban
tologatják, tette hozzá Tari Annamária.
A szakpszichológus véleménye szerint
a mai kamaszok ellentmondásos korban
születtek, és nem mindennapi körülmények között kell eligazodniuk, helytállniuk a velük szemben támasztott követelményeknek. A mai fiatalok számára a
számítógépes kapcsolatteremtés jelenti a
magánéletet, a közösségi élményt, de az
online függőség mellett tény az is, hogy
a fiatalok többsége már nem akarja követni a robotoló szülő mintáját, aki saját
életében sem tudja megélni az örömöket,
állítja Tari Annamária. A szakértő szülői
kérdésre elmondta, a változásokat fékezni nem lehet, de a gyerekek online életét
követni kell és folyamatos kommunikáci-

Fotó: TelePaks

Az alfa generációt tologatják
a babakocsiban

óval életben lehet tartani a valódi értékeket. Az Európai Unió egyébként a 2012.
esztendőt a generációk közötti szolidaritás évének nyilvánította, így a témát országszerte gazdag programsorozat fogja
kísérni az év folyamán.
Matus Dóra

TUD JOBBAT?
Euró-megtakarításaira

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

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

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

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

