Az energiákat a motor felé kell küldeni, nem a kipufogóhoz: az önkormányzati törvény
adta feladatok ellátása mellett a szükségszerű, lényegi fejlesztésekre kell a hangsúlyt fektetni – vallja Hajdú János, aki tizenegy éve a város első embere.
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Okos kert lépésről-lépésre
Kampányt indítunk Tolna megyében, hogy a kiskerttulajdonosoknak segítsünk: hogyan
lehetnének a megye területei
minél inkább környezetbarát,
fenntartható, hulladékmentes
kultúrtájhoz hasonlók. A hat
hónapos akcióban komposztálásról, hulladékkezelésről, tájfajtákról, madarakról is lesz szó.
Sok-sok zártkerti ingatlan, szépen megművelt terület mellett szemétkupacok, vegyszeres, permetszeres flakonok a
szurdikba dobálva, a jól termő
birtokok
szomszédságában
parlagfűmező, a régi, permetezést szinte nem is igénylő fák
mellett özönnövények. Ez a kép
az ország sok pontján ismerős
lehet, és nem jobb a helyzet Tolnában sem. Ezért is szerveztük
meg kampányunkat, melynek
során az idei szezonban hónapról hónapra újabb témákat vetünk fel a kertműveléssel kap-

csolatban. A lépéseket követve
akár nagy változás is bekövetkezhet: spórolhatunk az energiával és a pénzzel, védhetjük
a környezetet, és sokkal szebbé
varázsolhatjuk a tájat.
1. lépés: komposztáljunk!
Mire jó a komposzt?
A föld az intenzív terhelés hatására kifárad, veszít tápanyagtartalmából, így nem árt néha
felfrissíteni. A legjobb, leginkább környezetbarát megoldás
erre a komposzt készítése, mely
a tápanyag biztosításán kívül
csökkenti az elviendő szemét
mennyiségét is. Így a konyhai és
a zöldhulladék felhasználásával
némi türelemmel elérhetjük,
hogy ne kelljen virágföldet, tőzeget vennünk.
A komposztálás lényege, hogy
a szerves anyagokból oxigén
jelenlétében mikroorganizmu-

sok, giliszták és rovarok segítségével, rothadásmentesen komposzt készül.
Mi kerüljön bele?
A komposztba a legtöbb lebomló anyag belekerülhet:
• konyhai hulladékok (kivéve
húsok és csontok, mert ezek
odavonzzák az állatokat, és
kellemetlen szagot árasztanak
bomlás közben)
• rothadt, romlott gyümölcs,
zöldség (kivéve a déligyümölcsök héja, mert ezeket vegyszerekkel kezelik)
• kerti zöldhulladék (a megfelelő folyamatokhoz szükség van
darabolt ágakra és zöld részekre is)
• egyéb hulladék (tiszta papír kis
darabokra tépve, kezeletlen fa)
Fontos tanácsok
• A komposztálót mindig félárnyékos helyre állítsa és kerülje

a mélyedéseket, rossz vízelvezetésű helyeket. Figyeljen
arra, hogy a komposztáló körül legyen elég hely, hogy odaférjen.
• Figyeljen a szagokra: a komposztálás nem rothadásos folyamat! Ha a rothadás jellegzetes szagát érzi, forgassa át a
keveréket, és adjon hozzá több
ágat, amely elősegíti a levegő
áramlását.
• A látható penész is azt jelzi, hogy valami nem stimmel
a folyamatban, ilyenkor is a
szellőztetés segíthet.
• Szárazság idején ne felejtse
el meglocsolni a komposztot,
ügyelve arra, hogy ne tocsogjon
a vízben, de állandóan nedves
legyen.
További információk a komposztálásról és a projektről:
kiskert.szekszarditermek.hu,
facebook.com/kiskert
(X)

Az év Paks Közbiztonságért díjasa

Nem volt gyerekkori álma, hogy
rendőr legyen, sőt az sem, hogy
Magyarországtól távol teljesítsen
szolgálatot. Koloh Tamás mégis
elmondhatja magáról mindkettőt,
sőt immár azt is, hogy munkáját a
város vezetése is elismeri, hiszen
az idei Paks Közbiztonságért Díjat
ő vehette át. A Paksi Rendőrkapitányság technikai alosztályának
vezetője azt mondta, öröm volt
számára az elismerés, hiszen van
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szerencséje szinte minden korábbi díjazottat ismerni, sokukkal
együtt dolgozott, sőt köztük van
testvére, Koloh László is, aki tűzoltóként részesült a kitüntetésben.
A Koloh fiúk Dunakömlődön
nőttek fel, édesapjuk rendőr volt,
mégsem ez vezérelte Tamást a pályaválasztásban. Jó tanulóként a
Garay Gimnáziumba jelentkezett,
ahol olyan osztályba járt, amelynek tagjaiból orvosokat akartak
faragni. Rájött, hogy ő erre nem
alkalmas és inkább magyar szakra
készült Szegedre. Mivel a Rendőrtiszti Főiskolára korábban kellett beadni a jelentkezést, ezt is
megtette, bár nem sok reményt
fűzött hozzá, hiszen sokszoros
volt a túljelentkezés, ő pedig nem
tartotta magát fizikailag elég felkészültnek.
– Érettségi után néhány héttel már
ott álltam a szombathelyi határőrlaktanya udvarán és megdöbbenve
tapasztaltam, hogy rendőrtiszti főiskolás lettem – idézte fel nevetve.

Komolyra fordítva a szót elárulta,
hogy Fejér megyében kezdte pályafutását. Ezután került külszolgálatra, a Sínai-félszigetre. Nem
volt különösen kalandvágyó, de
mivel olyan emberek mellé sodorta a sors, akik ezt már megjárták,
ő pedig „nem szaggatta rongyosra
a cipőjét az országhatáron túl”, úgy
gondolta, neki ez a lehetősége van
arra, hogy külföldre menjen, távoli vidékeket ismerjen meg. Az útra
készülve gőzerővel tanult angolul.
A szolgálat alatt ebből használható
nyelvtudásra tett szert, a kiküldetés önbizalmat, élettapasztalatot
adott számára és rutint a különleges feladatok megoldásában.
Tamás útja bő tíz évvel ezelőtt
fordult újra Paks felé, a helyi kapitányság munkatársa lett. Közben
egy újabb misszió résztvevőjeként
Grúziában töltött tíz hónapot. Itt
– meséli ismét nevetve – Vajnai
tanár úr jóvoltából szerzett orosz
tudását frissítette fel. Ez a korábbinál civilebb feladat volt és – ami

még tetszett neki – sok technikai
eszköz vette körül. Elárulta, nincs
benne semmi nyughatatlanság,
nem készül újabb kalandra. Ebben persze az is szerepet játszik,
hogy ma már két gyermeke van,
Tomika nyolc, Petra ötéves. Tamás a munka mellett – ahol szavai szerint nagyon jó a kollektíva,
jó dolgozni, mert kibontakoztathatja elképzeléseit, intuícióit
– szívesen tölti idejét a Dunán.
Négyéves kora óta horgászik, a
Paksi Horgászegyesület felügyelőbizottságának tagja. Néhány
hónapja elnökké választották a
LaDIK Egyesületben. Azt tekinti
most a legfontosabb feladatának,
hogy az itt kitűzött célokat megvalósítsa. Az első célt, hogy szert
tegyenek bérlőként egy csónakházra, már a körülmények kedvező alakulásának köszönhetően
sikerült elérni. Most azon dolgoznak, hogy a következőnek, egy
kishajókikötő megépítésének a
feltételeit megteremtsék.
-tV-

Kitárja kapuit az erdei iskola

Modern köntösbe öltözött az
egykori tanyasi iskolaépület,
uniós támogatással újult meg
a Cseresznyéskert Erdei Iskola.
Az erdei iskola története 2007re nyúlik vissza, amikor a
korszerűtlen, rossz állapotú
cseresznyési egykori tanyasi
iskolaépület átépítésére forrást
keresett a város. – Gombhoz
varrtuk a kabátot akkor, amikor látva, hogy erdei iskola
felújítására jelentős pályázati
támogatás nyerhető, úgy döntöttünk, hogy erdei iskolává
minősítettjük az intézményt,
ha így öltöztethető új köntösbe – beszélt az előzményekről
Tell Edit. Paks alpolgármeste-

re a kezdetek óta bábáskodik
az erdeiiskola-program felett:
koordinálta 2008-as megvalósítását, az ezt követő minősítési
eljárást, majd a felújításra beadott pályázatokat. A második
lett sikeres, 2010-ben érkezett
az értesítés, hogy 62 millió forintot nyert e célra Paks uniós
forrásból. Az építkezés 2012ben folyt, a műszaki átadáson
a 64 négyzetméterrel kibővített új épületszárny, a korszerű
vizesblokkok, modern kiszolgálóhelyiségek, a megújult és
akadálymentessé vált 380 négyzetméter alapterületű főépület,
az udvari fedett foglalkoztató,
a különleges madárles és a 16
férőhelyes parkoló kivitelezésé-

nek minőségét véleményezhették a szakemberek.
Az épület bútorzata, a programok
megvalósítását biztosító eszközök és tananyagok 2013-ban érkeztek meg, és egy 100 négyzetméteres raktárépület is felépült.
A régi, tábori hangulatot idéző
emeletes ágyakkal berendezett
szobákban 44 diák elszállásolása
biztosított, az intézmény télen-

nyáron üzemel majd, a táborok
mellett városi, civil és magánrendezvények számára is nyitva
áll. A létesítmény 202 millió forintból készült el. A Cseresznyéskert Erdei Iskolában tizenegy
ún. modul közül választhatnak
majd a Paksról, a környékből, az
országból vagy épp a testvértelepülésekről érkező diákcsoportok, ezek mindegyike úgy épül
fel, hogy a tanulók új, szokatlan
környezetbe kerülve, élményszerű tanulási helyzetekben szerezzenek közvetlen tapasztalatokat a
természetes környezetből, a mindennapi életből. Így ismerkedhetnek meg például Paks épített
örökségével, a halászattal, a pásztorkodással, a régész munkáján
keresztül a rómaiak szerepével
Pannoniában, a cseresznyési
erdő növény- és állatvilágával,
alsó és felső tagozatosok számára
külön tananyagokkal. Az oktatásra 18 paksi pedagógus szerzett képesítést a pályázati program keretében. A létesítményt,
melyet a Paksi Közművelődési
Nonprofit Kft. működtet, lapunk
megjelenésének napján adják át
ünnepélyesen.
Dallos Szilvia
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A Malomhegy és a Prelátus feletti
terület beépíthetőségét vizsgálják
Vizsgálja a Malomhegy és a
Prelátus beépítési lehetőségeit
az önkormányzat. A településrendezési tervek módosítását
igénylő munka megkezdése
előtt lakossági fórumot tartottak, ahol a környék ingatlantulajdonosai tájékozódhattak az
elképzelésekről. Egyelőre nincs
többről szó, mint elképzelésről,
hiszen döntés még nincs a kérdésben.
Régóta tartalék lakóterületként
szerepel a Malomhegy a város
településszerkezeti tervében. Az
elmúlt nagyjából másfél évtizedben az volt az alapelv, hogy nem
hagyják feleslegesen terjeszkedni a várost, nem nyitnak új
utcákat, megakadályozva ezzel
a régi városrészek elnéptelenedését. Ennek áldásos hatásaként
a város ingatlanjai jó karban
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vannak, értékük magas. A közhiedelemmel ellentétben nem
is jelentkezett jelentős igény
telekkialakításra, ezért nem törekedett az önkormányzat a malomhegyi mezőgazdasági művelés alatt álló területek építési
telekké nyilvánítására. Emellett
az átminősítés jelentős anyagi
költségeket hozna a telektulajdonosoknak, mivel az Öreghegy
infrastruktúrája számára nagy
megterhelést jelentene újabb
családi házas utcák kialakítása.
– Keskeny, túlterhelt utakon megközelíthető területről van szó, az
újabb építések nélkül is kritikus
forgalmi helyzetre igazi megoldás egy elkerülőút építése lehetne, ez viszont nagyon nagy költséget jelentene a város számára
– tájékoztatott Horváth András.
Paks főépítésze azt is elmondta,
hogy a Malomhegy közmű-ge-

rincvezetékeinek kiépítésekor
nem számoltak jelentős területi
növekedéssel, a közműhálózatot át kellene alakítani, ez újabb
költségeket jelentene. Mindezek
ellenére lakossági igényre szakértők bevonásával elkezdődött
az átminősítés lehetőségeinek,
hatásainak vizsgálata. Míg a malomhegyi mezőgazdasági művelés alatt álló parcellák magántulajdonban vannak, a Prelátus
területén egészen más a helyzet,
az az önkormányzaté, helyi természeti védett érték. Horváth
András szavai szerint tájképi
értéke is van a teraszos művelésű szőlőterületnek, de gondozása egyre nagyobb teher. Itt
az előzetes elképzelések szerint
tizenhat, villaépítésre alkalmas,
viszonylag nagy, értékes telket
lehetne kialakítani ragaszkodva
a magas építészeti minőséghez.

A malomhegyi ingatlanokon a
szomszédos utcákra jellemző
kertvárosias építkezést folytatva
mintegy 300-400 otthon jöhetne
létre – tudtuk meg.
A városházán tartott lakossági
fórum a döntés-előkészítés egyik
állomása volt, a szakemberek felmérték a véleményeket. A kapott
információk és az önkormányzat által összeállított tervezési
program alapján városrendező
tervezők tervjavaslatot készítenek, ezt széleskörű szakhatósági
egyeztetés követi. (Mintegy 24
államigazgatási szerv véleményét
kell kikérni.) A szabályozási terv
módosítását a gyakorlat szerint
októberben tárgyalja a képviselő-testület. A Malomhegy és
a Prelátus fejlesztésének tervét
ezt követően a Kormányhivatal
hagyhatja jóvá.
-dal-

Új utcanevekről
dönt a testület
A lakosság javaslataiból is válogat a képviselő-testület az
önkényuralmi rendszerekhez
köthető nevet viselő nyolc paksi utca átkeresztelésekor. Döntés a májusi ülésen születik, a
változás nem jár anyagi terhekkel az érintett utcák lakosai
számára.

Vélhetően nem vandalizmusnak, inkább gondatlanságnak
esett áldozatul a Dankó Pista utcába ültetett tíz diófacsemete közül
kettő, amely vélhetően gyerekek óvatlan játéka miatt hasadt ketté.
Az egyik rögtön elszáradt, már menthetetlen, a másikat megkötözték, hátha újra megered, tudtuk meg Klézl Teréz főkertésztől.
A nemrégiben ültetett fákat legközelebb csak ősszel lehet pótolni.
A csemeték pótlása városszerte szükséges, az erre fordított munka
és a helyreállítással kapcsolatos költségek a várost terhelik, ezért
nagyobb odafigyelésre, gondosságra kérik a lakosokat.

Decemberben fogadta el a XX.
századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések
tilalmával összefüggő törvényt
a Magyar Országgyűlés. A rendelet módosította az önkormányzati törvényt, tavasszal
változást hozott a helyi rendeletben is. A megfelelés érdekében az önkormányzat áttekintette a paksi utcák, közterületek
neveit. Nyolc esetben merült
fel kérdés, ezekben a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalását kérte a város. Április
végén érkezett meg a szakvélemény: a gyanú beigazolódott,
az utcákat át kell keresztelni.

– Az Alpári Gyula, a Rajk László, a Szabó Erzsébet, a Takács
György, a Wiedemann Antal,
a Ságvári Endre, a Zalka Máté
és az Április 4. utcák háztartásaiba kérdőíveket juttattunk el,
ezeken kértük a lakosság véleményét. A szórólapokon javaslatok is szerepeltek, nem élő
híres paksi emberek, elismert
magyar történelmi, irodalmi
vagy közéleti személyiségek
neveit szerepeltettük. A nyolc
utca lakosai közül összesen
625-en küldték vissza véleményüket, 25 féle nevet javasolva
– tájékoztatott dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző. A képviselő-testület májusi ülésén
dönt az utcák átnevezéséről,
figyelembe véve a lakosság javaslatait. Ezt követően értesítik az illetékes szerveket, ahol
megkezdődik a felkészülés az
állampolgárok okmányainak
cseréjére, ami a jogszabály szerint díj- és illetékmentes.
Dallos Szilvia

Tíz dédunoka látogatja
Számos alkalommal kapott elismerést kiváló munkájáért Spiegel Józsefné Leber Katalin, amikor a konzervgyárban dolgozott.
Többször Kiváló Dolgozója volt a
vállalatnak, miniszteri elismerést
is kapott. Ennek persze már jó
ideje, hiszen annak is harmincöt éve, hogy Kati néni nyugdíjba
ment. Annak, hogy ezt családja
segítségével felidézte, az adott
aktualitást, hogy Kati néni május
13-án betöltötte a 90. életévét, s
meglátogatták a városvezetők.
Hajdú János polgármester virágcsokorral köszöntötte, Tell Edit
alpolgármester a miniszterelnök
jókívánságait tolmácsolta, Paksról készült könyvvel ajándékozta
meg az idős asszonyt, aki lányával és vejével a Kinizsi utcában
él. Korábban a Hidegvölgyben

lakott, de megromlott egészségi
állapota miatt egyedül már nem
tudja ellátni magát. Rengeteg
műtéten esett át, memóriája és
hallása sem a régi, nehezen mo-

zog, két bottal jár. Ennek ellenére szívesen sétál, televíziózik,
mindennap átlapozza, elolvassa
az újságot. Ahogy lányai mesélték, néha segédkezik a főzésnél,

krumplit, zöldséget pucol és a
baromfit is szemmel tartja.
Kati néni és férje három gyereket nevelt fel, fiuk Szombathely
közelében él, két lányuk Pakson.
Nyolc unoka, tíz dédunoka tartozik még a családhoz. Kati néni
a konzervgyárban léfőzőként
dolgozott több mint húsz éven
át. – Nagyon jó volt, jó helyem
volt, sokat dolgoztam, sok dicséretet kaptam – idézte fel. Miként
gyerekei elmesélték, nemcsak a
munkahelyén volt szorgalmas,
hanem otthon is. Nagy kertjük
ugyan nem volt, de állatok igen.
Kati néni 1978 májusában ment
nyugdíjba, egy hónappal később
özvegyült meg, férje, aki sokat
betegeskedett, éppen az 57. születésnapján hunyt el.
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Félidőben
11 éve a város első embere. Harmadik ciklusát tölti polgármesterként, 23 éve a képviselőtestület tagja. Tartalmában keveset változott a
munkája az elmúlt tizenegy évben, összetettségében viszont igen, mondja Hajdú János.
Városvezetői feladatai jellemzően ugyanazok: a
hivatal, a képviselők munkájának segítése mellett a testületi döntések előkészítésében, majd a
végrehajtásban is döntő szerep hárul rá. A kistérségi és hulladékgazdálkodási társulás vezetőjeként sokrétű feladatok sorakoznak teendői
között. Mára, a korábbiakhoz képest, a körülmények sokkal nehezebbek lettek: rendkívül
bonyolulttá vált a szabályozási környezet, a feladatok előkészítési szakaszának követelményei
jelentősen megváltoztak. Reméli, hogy visszatér majd az a rend, amikor az adminisztráció
helyett a valós munkára lehet koncentrálni.
A hivatalnak szakmai iránymutatásra van
szüksége, az operatív döntések meghozatalának felelőssége kikerülhetetlenül a polgármesterre hárul. – Szerencsések vagyunk, hiszen
szakmailag kiváló összetételű a hivatal, sok
elhivatott, szakmáját szerető ember dolgozik
a paksi önkormányzatnál. Munkatársaim ismerik a várost és az itt élőket, lelkiismeretes
munkájukra mindig számíthatok. Ez eredményességünk kulcsa – vallja Paks vezetője.
– Gyakran hallani, hogy „Pakson van pénz, itt
könnyű gazdálkodni”. Pedig ennek a helyzetnek is megvannak a sajátos nehézségei. Sokan
éreznek vágyat ilyenkor osztogatásra, nem kellően megalapozott fejlesztési döntésekre. Nem
szerénytelenség talán, hogy fontosnak tartom a
tapasztalataimat, melyekkel mederbe terelhetem az elképzeléseket. Az energiákat a motor
felé kell irányítani, nem pedig a kipufogóhoz:
a munkára kell összpontosítanunk, nem önmagunk reklámozására; az önkormányzati
törvény adta feladatok ellátása mellett a szükségszerű, lényegi fejlesztésekre kell a hangsúlyt
fektetni – hangsúlyozza Hajdú János.
Idén, az évenkénti tízmilliárdos költségvetés
mellett közel ötmilliárdos, két évre szóló beruházási csomag megvalósítását határozta el
a képviselő-testület többségi frakciója: ez sem
fizikailag, sem szervezésileg nem valósítható
meg a rendelkezésre álló hivatali kapacitásokkal, folytatja a polgármester. A beruházások a
közbeszerzési törvény folyamatos változásai
miatt nagyon lelassultak és a szükségesnél sokkal több energiába kerül a megvalósításuk. A
legfőbb cél a folyamatban lévő beruházások
(hulladékközpont, gyógyfürdő) befejezése, az
új szennyvíztelep megépítése, valamint a márciusban elfogadott jelentős út- és járdajavítási
program megvalósítása. Ez utóbbi is milliárdos
beruházás lesz, tudjuk meg.
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– Komoly felelősség minden település vezetése
számára, hogy hova helyezi a hangsúlyt a városrészek fejlesztésének tervezésekor. Egyensúlyra
kell törekedni, de méricskélni nem szabad,
hiszen ha nagyon igazságosak akarunk lenni,
elaprózhatjuk a forrásokat. Pakson arra törekszünk, hogy a legtöbbek által használt utak,
intézmények, közterületek megújuljanak. Ezt a
szempontot figyelembe véve a lakótelepi beruházások kiemelkedően gazdaságosak – hangsúlyozza. Az elmúlt tíz évben a lakótelepi házak
több mint 70%-a korszerűsödött, egymás után
szépülnek a közterek is ezen a területen. Ehhez
nagyban hozzájárult a város a panelfelújítást
támogató pályázati rendszerével és a tömbbelső-felújítási programjával. Mindkettő az idén
is folytatódik. Paks polgármestere elmondta:
a lakótelepen élők életminősége mindig fontos volt a városvezetés számára, ezért amikor
jó néhány évvel ezelőtt nem nyert a központi
park rekonstrukciójára benyújtott pályázat,
úgy döntöttek, más irányból kezdik el a lakótelep megújítását. – A paksi lakótelep adottságaihoz képest méltatlan állapotban volt – mondja
Hajdú János. – Jó tervezői elképzelés alapján
valósult meg annak idején, tájolása, az épületek
egymáshoz való viszonya lakhatóvá és széppé
teszi ezt a környezetet. Ám az épületek közötti
területek már nagyon rossz állapotban voltak.
Egy tömbbelső-felújítás költségei jóval magasabbak egy átlagos közterület-rendezésnél: új
közműrendszereket, csapadék-vízelvezetőket,
utakat, utcabútorokat kell építeni. Annak ellenére, hogy soknak tűnik egy tömbbelső-felújítás költsége, sok paksi lakos komfortérzetét
javítja, hiszen a 2800 lakótelepi lakásban közel
nyolcezren élnek – tette hozzá.
Paks kiterjedt intézményrendszert működtet:
a lakosság megszokta és igényli a magas színvonalú és széles körű szolgáltatásokat. Mivel a
rendszer nem pazarló, a kistérség településein
élők számára is biztosítani tudjuk a magyar
átlag feletti minőségű egészségügyi, oktatási és
kulturális ellátást. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy
bár sok kistérségi társulás felbomlott az országban, a paksi változatlan formában működik
tovább, és ennek is köszönhető, hogy a Paksi
Járás Tengelic csatlakozásával kibővült településszámmal működik.
Paks saját cégeivel biztosítja a közszolgáltatásokat. Teszi ezt azért, hogy biztonságos
és jó minőségű legyen az ellátás színvonala.
– Négy gazdasági társaságunk eredményesen
működik, a Paksi Ipari Park Kft. munkájának
köszönhetően sorra épülnek az új üzemek az
ipari parkban, a DC Dunakom Kft.-ből alakult
cég hét településen végzi a hulladékkezelést, a
DC Dunakom Plusznak köszönhetően alapvetően nincs gond a közterületek tisztaságával és
például a hóeltakarítással. A Paksi Vízmű Kft.ből 48 települést ellátó, regionális szolgáltató

alakult. Ezek a cégek elkötelezettek a helyi emberek foglalkoztatásában, bevonhatók a közmunkaprogramba, és beruházóként, kivitelezőként is segítik az önkormányzatot – sorolja
az előnyöket Hajdú János. Az inkubátorház, a
ciklus egyik nagyberuházása a Paksi Ipari Park
Kft. irányítása alatt készült el. A cég 13 évvel ezelőtti indulásakor kitűzött célja a stabilitás volt,
hogy ne legyen hullámzó a foglalkoztatottak
száma. Ma már 24 cégnél 600 ember dolgozik
az üzemekben. A megfontolt működtetés az
inkubátorház esetében is eredményt hozott: a
11 üzemcsarnokból 8-ban kezdő vállalkozások tevékenykednek, fél év alatt elérve az uniós pályázatban 2015-re vállalt kihasználtsági
mutatót. A Paksi Ipari Park Kft. a gyógyászati
központ építtetője is. A beruházás a finisébe érkezett, rövidesen elindul a próbaüzem.
– Több mint húsz éve épült az első, a gyógyvizet
felszínre hozó kút, néhány éve újat fúrattunk,
és az ország egyik legnagyobb ásványisó-tartalmú gyógyvizére leltünk. Már csak egy fürdőt
kellett építtetnünk, ez is elkészül hamarosan. A
kivitelezés alatt a gazdaságos működtetés miatt
szükségessé vált technológiai váltás némi csúszást okoz, de várhatóan nyár végén egy igen
jó műszaki rendszerű, kiváló betegirányítású
fürdőt adunk át a paksiak és a környékben élők
számára – mondja a ciklus egyik legnagyobb
beruházásáról szólva városunk polgármestere.
Paks életének majdnem minden területét érintő kérdésben egyeztet a városvezetés a legnagyobb adófizetővel, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel. – Az atomerőmű vezetésével ápolt
jó kapcsolatnak köszönhetően kéréseink, javaslataink általában meghallgatásra találnak –
mondja Hajdú János. Ez a jól működő kapcsolat is hozzájárul ahhoz, hogy Pakson egyenletes
a fejlődés. Védjük értékeinket: legyenek azok
épületek, utak, intézmények, szervezetek, hagyományaink vagy a múltunk. Határozott célkitűzés mentén dolgozunk, hétéves gazdasági
programunk alapelvei tarthatók. Jó minőségű
és minden területre kiterjedő fejlesztéseket
sikerült megvalósítanunk, jelentős uniós pénzeket irányítva a városba. Reményeim szerint
ez a jövőben sem lesz másként – mondja Paks
polgármestere.
Dallos Szilvia

Nyakunkon a digitális átállás
2013 a digitális átállás éve Magyarországon, amely közel akkora előrelépés, mint a feketefehérről a színes tévére váltás,
olvasható a fejlesztésről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján, amely nemrégiben elindította a digitális átállás
lakossági szakaszát. Az átállás
mintegy 500 ezer háztartást érint,
és két ütemben valósul meg idén
július 31. és október 31. között.
A hatóság mindenkinek segít: a
rászoruló jogosultaknak beszerzi
és beszereli a vételi eszközöket,
azoknak pedig, aki maguk oldják meg az átállást, információs
honlapot és ingyenesen hívható
zöldszámot üzemeltet. A fejlesztéssel az átállás időpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan
sugárzott adások lesznek majd

elérhetőek, ami több előfizetési
díj nélkül fogható csatornát, jobb
kép- és hangminőséget és számos kiegészítő szolgáltatást (pl.
elektronikus műsorújság, gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a televíziónézők számára. A digitális
átállásban az analóg földfelszíni
módon televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, akik
jelenleg hagyományos szobavagy tetőantennát használnak
és mindössze az M1, RTL Klub,
TV2 és a helyi televízió műsorait
látják előfizetési díj nélkül. Aki
kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője, esetleg IPTV-n
keresztül televíziózik, annak az
átállás során nincs teendője. Az
analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások hagyo-

Az ellenzék felelősségéről
Rendszerépítő kísérlet alanyai
vagyunk – fogalmazott Pakson
Lakner Zoltán politológus, szociálpolitikus, aki a Magyar Szocialista Párt helyi csoportja meghívására tartott előadást a minap
a Csengey Dénes Kulturális
Központban. A szakértő szerint
a Fidesz–KDNP kormány három éve propagált elképzelései
nem működnek, a törekvések
Magyarországon és az Európai
Unióban is sikertelenek. – Változások vannak Európában, ez
tisztán látszik. A Fidesznek odá-

ig igaza van, hogy új kérdéseket
és új válaszokat kell találni az
évtizedre jellemző világ- és európai helyzetre. Állítom azonban,
hogy a Fidesz válaszai a felmerült új kérdésekre inkább rontják
Magyarország verseny- és belső
helyzetét is. Szerintem az ellenzéknek az a felelőssége, hogy képes legyen jobb válaszokat adni.
Olyanokat, amelyek csökkentik
a társadalmi egyenlőtlenségeket,
így többen lehetnek versenyképesek, és a polgárok saját kezükbe vehetnék életük formálását

– hangoztatta Lakner Zoltán. Az
előadó hozzátette: az ellenzék
súlyos történelmi felelőssége,
hogy képes-e látható és megválasztásra alkalmas alternatívát
kínálni 2014-re. Hozzátette: a Fidesz–KDNP nagy előnye, hogy
rendkívül tagolt az ellenzék, de
a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint kormányváltó hangulat van Magyarországon. – Ha
a baloldal összefog és képes közösen, egységesen gondolkodni
a jövőről, akkor 2014 tavaszán
ismét érdekes országgyűlési választások elé nézünk – fogalmazott Lakner.
A 2014-es választásokhoz közeledve egyre aktívabb a Magyar
Szocialista Párt helyi csoportja: a szociálpolitikus látogatása
mellett folyik az élelmiszerek
áfa-csökkentésével kapcsolatos
aláírásgyűjtés a régióban. – Szeretnénk a közeljövőben fogyasztóvédelmi témával is foglalkozni
és Paksra várjuk Simon Gábor
elnökhelyettest, valamint Kunfalvi Ágnes oktatáspolitikust is
– fogalmazott Heringes Anita, az
MSZP helyi elnöke. Faller Gábor

mányos tévékészülékeit tehát
alkalmassá kell tenni a digitális
műsorszórás vételére azért, hogy
a nézők a továbbiakban jobb minőségben televíziózhassanak. A
digitális műsorszórás zavartalan
vételéhez egy dekóder (jelátalakító készülék), úgynevezett
set-top-box szükséges. Annak
érdekében, hogy az analóg műsorszórás megszűnésének nyomán senki ne maradjon televízió
nélkül, állami támogatásban részesíthetőek a leginkább rászoruló háztartások. Az átállásról és
az állami támogatás igénybevételi lehetőségéről, valamint annak
menetével kapcsolatban bővebben is tájékozódhatnak a paks.hu
oldalon, illetve ingyenesen hívhatják a következő zöldszámot:
06-80/38-39-40.

A Fidelitas
a környezetért
Környezetvédelmi
akciónapot
tartott a paksi Fidelitas. Több
helyszínen, a 6-os út mentén,
valamint a Duna-partra vezető
aluljárók környékén gyűjtötték a
szemetet. Az ipari park végében
található földútnál az autókból
kihajított italosüvegeket, műanyag palackokat, egyéb limlomot szedtek össze, majd a városi
közszolgáltató cég konténeres
autója kísérte az önkénteseket a
Dunakömlőd és Madocsa közötti út olyan szakaszaira, amelyeket
többen illegális hulladéklerakó
helynek használnak. Bőven akadt
tennivaló, építési törmeléket is
találtak a helyszínen. Az Árok és
a Csónak utca végében található,
Duna-partra vezető aluljárókat
és környéküket eldobált papír
zsebkendők, cigarettásdobozok,
csikkek, PET-palackok zavaró
látványától tisztították meg, ezek
kitakarításához a paksi nyugdíjasklub környékbeli tagjai is csatlakoztak. A nap végére tucatnyi
zsákkal gyűlt össze a legkülönbözőbb hulladékfajtákból.
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Kölcsönös előnyök mentén

Megújította tíz évre szóló együttműködési szerződését a Társadalmi Ellenőrző, Információs
és Településfejlesztési Társulás
(TEIT) és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A két szervezet húsz
éve működik együtt kölcsönös
előnyök mentén. A korábbi
éves megállapodásokat felváltva
2008-ban hosszú távú, tíz évre
szóló szerződést kötöttek azzal a

kikötéssel, hogy azt minden évben pontosítják, az inflációnak
megfelelően korrigálják. A mostani módosítás túlmutatott ezen,
az időközben bekövetkezett jogszabály-változások miatt komolyabb korrekciókra volt szükség,
de ez nem érinti a tartalmi és
finanszírozási feltételeket, azaz
– mint Hamvas István vezérigazgató kiemelte – a társulás ugyan-

azokat a „szolgáltatásokat” végzi,
és a 13 település idén is hozzávetőleg 190 millió forintot kap
tájékoztatási feladataira. A szerződött összegből településfejlesztésre is költhetnek, mert Hamvas
István szavai szerint: nem mindegy, hogy nehéz fizikai, szellemi
munkát végző, komoly kihívások
előtt álló kollégáik milyen környezetből járnak nap mint nap
dolgozni. Hozzátette, az atomerőmű alapelve a nyíltság, a TEIT
pedig nagy segítségükre van abban, hogy a környéken élőkhöz
eljuttatja az információkat. Török Ferenc, a TEIT elnöke, Kalocsa polgármestere azt mondta, nem okozott fennakadást a
munkában, hogy a szerződés
megújítása szokatlanul sokáig
húzódott, ők változatlanul tették
a dolgukat. Legfontosabb szerinte az, hogy településfejlesztést is
lehetővé tesz a megállapodás. Az
önkormányzatok jelenlegi nehéz
anyagi helyzetében a fejlesztés
sok önkormányzat számára lehe-

tetlen lenne, ebben nagy segítség
az együttműködésből származó
forrás, amiből járdák, utak, intézmények újulnak meg a paksi
atomerőmű közvetlen környezetében, hangsúlyozta. Dr. Kovács
Antal kommunikációs igazgató
hozzátette, az erőmű alapelve a
teljes nyitottság, de mindenhol
nem lehetnek ott, a TEIT viszont
ott van a környező településeken.
A polgármesterek a legjelentősebb „hírgazdák”, az erőmű körül
kiépült tájékoztatási rendszerben
sms-en keresztül ők értesülnek
minden eseményről, de nemcsak
ezekkel kapcsolatban, hanem általában az erőmű működésével
kapcsolatban is sok információt
továbbítanak a lakosság felé. Az
együttműködés a közvéleménykutatások tanúsága szerint eredményes, az erőmű támogatottságában tükröződik a közös munka
eredménye, mondták kedden, az
Erzsébet Nagy Szállodában, ahol
a szerződést a TEIT ülése keretében aláírták.
-tünde-

Az erőmű környezetét örökíti meg
A természet ösztönös csodálója és tisztelője Vincze Bálint. És
megörökítője is, amit számos
csodálatos természetfotó tanúsít.
Az atomerőmű tipográfusának
legújabb fotóválogatása a Pécsi
Tudományegyetem Szentágotai
János Kutatóközpontjában tekinthető meg. A képek megjárták
Moszkvát, Bécset, de Magyarországon így, ebben az összeállításban először láthatók. Ruzsa
Csaba, a kutatóközpont menedzserigazgatója azt mondta, hogy
ez számukra öröm, hiszen Pécs
a kultúra városa, minden olyan
kiállítást, ami művészeti értéket
képvisel, szívesen látnak. Pécs
és Paks, illetve az egyetem és az
atomerőmű között szoros a kapcsolat, bízik abban, hogy a bővítés
kapcsán is együttműködhetnek,
fogalmazott Ruzsa Csaba. Dr.
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Kovács Antal, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. kommunikációs
igazgatója a képek által bemutatott természet tisztaságára, háborítatlanságára hívta fel a figyelmet.
Miként mondta: őt, aki paksi születésű, meglepte, hogy ilyen szép
élővilágot lehet a környezetében
megörökíteni. Hozzátette, az ország első egyeteme, a Pécsi Tudományegyetem után sorra járják
a többi egyetemet a kiállítással,
mert fontos a jövő generációjának, döntéshozóinak véleménye.
A képek pedig azt támasztják alá,
hogy az atomenergia tiszta, a környezetre nincs káros hatással.
Vincze Bálint arról beszélt, hogy
a szerencse végigkísérte munkája során, ami nem munkaköri
kötelessége, de az atomerőmű
támogatja és természetfotóit felhasználja az erőmű népszerűsíté-

sében. Kiemelte, hogy szerencsés,
mert négyévi kitartó munka gyümölcsét, természetfotói legszebbjeit egyre több helyen mutathatja
be. – Sok-sok ezer terepen töltött
óra ezredmásodpercnyi pillanatai
ezek, szerencsésnek mondhatom
magam, hogy e pillanatok szemtanúja lehetettem – tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy a szerencse
a következő feladata tekintetében
is mellészegődött, hiszen az atomerőmű „kertszomszédjában” lévő
dunaszentgyörgyi láperdőt, amit
szeretne fényképezőgépe optikáján keresztül felfedezni, a minap
nyilvánították természetvédelmi
területté.
-vida-

Együtt majálisoztak a kollektívák
A vezetői értékítéletet tükrözik
azok az elismerések, amelyeket
május elsején, az atomerőmű társasági majálisán adtak át az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezetői. Ez
az értékítélet általában a kollektíváéval is egyezik, fogalmazta meg
Hamvas István. A vezérigazgató
szavait alátámasztotta az a nagy
üdvrivalgás, ami a legtöbb dolgozó jutalmazását követte. Hosszúra
nyúlt ezúttal is a sor, körülbelül
hetvenen gyarapítják a kitüntetettek sorát. Tízen a legrégebben alapított elismerést, az Atomerőmű
Kiváló Karbantartója Díjat kapták
meg, huszonegyen a nyolc esztendeje alapított Atomerőmű Kiváló
Üzemeltetője elismerést. Majdnem ötven azoknak a száma, akik
a legfiatalabb, de az erőmű elismerési gyakorlatába jól illeszkedő

Igazgatósági Nívódíjjal lettek gazdagabbak. Díjazták az üzemviteli,
a műszaki, a karbantartási, a biztonsági, a gazdasági és a humán
igazgatóság, illetve a vezérigazgatói titkárság legjobbjait. A kiemelkedő munkateljesítményt nyújtó
dolgozóknak Hamvas István és az
adott szakterületet vezető igazgatók gratuláltak.
Kijárt a taps a főzőverseny legjobbjainak is. Idén tizenöt kollektíva szállt harcba a vándorkupáért. Másodízben termett babér
a fakanálforgatásban a minőségfelügyeleti osztály csapatának.
Három éve is, most is vegyes
pörköltet főztek. A főszakács,
Tinnyei Sándor azt mondta, a titok az, hogy mindig kell valami
új – ezúttal egy korábban nem
használt kés – a főzésnél. Jó a kol-

lektíva, évek óta együtt majálisoznak, árulta el hozzátéve, hogy
tárcsás reggelivel indítottak, utána készültek a főzőversenyre. A
győzelmet pezsgővel ünneplik,
természetesen a kupából elfogyasztva – árulta el.
Az üzemeltetési igazgatóság külső technológiai osztályán is jó a
csapat. Ez már az egyik igazgatósági nívódíjas, Orosz József Attila
szavaiból derült ki. Mint kiemelte, nagyon szeret ott dolgozni,
érdekes, nap mint nap új kihívásokat jelentő munkájuk van,
hiszen sok rendszer tartozik hozzájuk, ami állandó felkészültséget
igényel. – Nagyon jó a légkör, az
elismerést is nekik köszönhetem,
jó kollektívában a teljesítmény is
jobb, segítjük egymást – összegezte.

A közösség és az összetartás
fontosságát Hamvas István vezérigazgató is kiemelte, mint
mondta, öröm számára, hogy sok
kollektívát lát együtt majálisozni.
Az erőmű teljes szakembergárdája előtt álló feladatokat firtató kérdésre azt mondta, az első blokk
karbantartási munkáit befejezték,
a visszaindítás még hátravan és
a további három blokk is. A kettes és hármas esetében az üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos
beavatkozások is aktuálisak, sőt
előbbinél az engedélykérelem is.
A vezérigazgató kiemelte, hogy az
üzleti tervet csak akkor tudják teljesíteni, ha a biztonsági kultúrán is
tovább javítanak, ennek fontos része a tudatformálás, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a személyi
hibákat megelőzzék.
-vt-

Paks mindkét múzeuma bemutatkozott
Régészeti szempontból Paks
környéke és a Városi Múzeum
is a római kori, lussoniumi leletekről ismert elsősorban. Nem
csoda hát, hogy a Múzeumok
majálisán a római kort idéző
ruhákban és programokkal
várták az érdeklődőket Budapest szívében, a Múzeumkertben a paksi intézmény munkatársai. Mintegy száz múzeum
kollektívája vett részt a hétvégi
eseményen, a paksiak sátrát
négyszázan nézték meg. A budapesti rendezvényen első ízben bemutatkozó intézmény a

gyermekeket kézműves foglalkozásra várta: a lányok korhű
ékszereket, a fiúk pedig kardot
készíthettek, amelyeket haza is
vihettek. A felnőttek pedig egy
rögtönzött divatszalonban a
Római Birodalom viseletét ölthették magukra.
Az eseményen elismeréseket
is átadtak a szakmai intézményeknek. A Pulszky Társaság
– Magyar Múzeumi Egyesület
bírálóbizottságának elismerő
oklevelét az Atomenergetikai
Múzeum érdemelte ki úttörő
munkásságáért.
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Két rendezvény egy helyszínen
Az idei évben teljesen új koncepció mentén, a német nemzetiségi nappal összekapcsolva
rendezik meg a hatodik Országos Sillerfesztivált május 31-én
és június 1-jén a Sárgödör téren. A két, egymást jól kiegészítő rendezvény egyesítésének
célja a nagyobb látogatottság
elérése, hangsúlyozta Czink
Dóra turisztikai referens. Az
elmúlt évek hagyományait követve a fesztivál első napján
rendezik a sillerborok versenyét, ahol neves szakmai zsűri
értékeli a nevezett borok minőségét. Az elmúlt esztendőben
rekordmennyiségű, mintegy
184 minta érkezett az ország
majd’ összes borvidékéről és a
határon túlról is. Idén kevesebb
nevezőre számítanak a szerve-

zők, ugyanis az időjárás nem
kedvezett sem a siller, sem más
borok készítőinek, árulta el Polgár Zoltán szervező. A termelők jelentkezését a bormustrára
már várják az egész országból:
a helyiek május 21–24. között
adhatják le a mintákat mindennap 15–19 óráig Kovács Mihály
Sárgödör téri présházában. A
nevezés díjtalan, a szervezők
három palack bormintát kérnek. Szerveznek körjáratot is
a nedűk összeszedésére, ami
azt jelenti, hogy más városokba, megyékbe is elmennek a
benevezni
szándékozókhoz,
ha azok nem tudják másként
eljuttatni a versenyre szánt sillert. A fesztivál részeként idén
harmadik alkalommal szerveznek sillerkonferenciát is,

amely lehetőséget ad arra, hogy
egyetemi tanárok és neves vendégborászok mutathassák be a
siller készítésének rejtelmeit.
Előadást tart Dúzsi Tamás és
Günzer Tamás mellett Hirczi
Ferenc és Spiesz József helyi
borász, valamint szó esik majd
a bormarketingről is. A fesztiválon olyanok is tiszteletüket teszik, mint Jákl Béla vagy
Módos Ernő borász, de itt lesz
Pálffy István parlamenti képviselő is, aki nemrégiben mutatta
be belföldi útikönyvsorozata
legújabb részét. (Talán a következőben Paks is szerepelhet?) A
második nap délelőttjén a város
szívében található pincefaluban sillerborokhoz illő ételek
főzőversenye zajlik: a nevezők
mindegyike ajándékba kap egy

sillerbort, illetve a helyezést elérőket további ajándékok várják. A téren kitárják kapuikat
a pincék, amelyeket pincelátogató jeggyel bárki felkereshet,
de a borverseny eredményhirdetése után lehetőség lesz a
száz legjobb siller kóstolójára
is. A rendezvény délután sváb
folklórprogrammal folytatódik,
az esemény a Roger Schilling
Fúvószenekar ráhangolójával
kezdődik. Aznap adják át az
Arany Rozmaring Díjat is a német hagyományok ápolása terén végzett kiemelkedő munka
elismeréseként. A Paksi Német
Önkormányzat a nemzetiségi
napon sátrába várja a nyugdíjasokat is, akik egy ajándék korsó
sör vagy paksi siller között választhatnak.
MD

Egy hajóban eveztek
Tavaly rendezték először együtt
a Kenyér-, hal- és borünnepet
az Atomfutással. A párosítás sikeresnek bizonyult, így az idén
is hasonlóképpen alakul a program: szeptember 13-án a gasztronómiáé, szeptember 14-én a
sporté lesz a főszerep Pakson. A
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tömegeket megmozgató rendezvény szervezése már gőzerővel
zajlik. Népszerűsítésére a minap
szerveztek kétnapos családimédia-tanulmányutat az országos
sajtó képviselői számára azzal
a céllal, hogy megismertessék
velük a várost, elsősorban azo-

kat a helyszíneket, ahol majd a
Kenyér-, hal- és borünnep, valamint az Atomfutás programjai
zajlanak. A Magyar Turizmus
Zrt. által is támogatott program segít abban, hogy a város
és térsége nevezetességei, illetve
kiemelt rendezvényei országos

médiumokban is helyet kapjanak, mondta el Czink Dóra turisztikai referens. – A biciklire
pattanó újságírókat frissítőpontok várták és pontgyűjtő füzetbe
jegyezhették be a sikerrel teljesített feladatot. Az út során megtekintette a csapat a Paksi Képtárat, a Makovecz-templomot, az
ASE-csarnokban pedig játékos
vetélkedő várt a résztvevőkre.
Majd az Ürgemezőn elfogyasztott ebéd után sárkányhajózáson vettek részt, az este pedig a
Sárgödör téri Fabro Pincében
zárult. – Nagyon pozitív benyomásokkal távozom, bár voltam
már Pakson, most ismertem
meg igazán a várost, rendkívül
komplex programot kaptunk,
de a legnagyobb élmény talán
a közös sárkányhajózás volt –
mesélte lapunknak Sz. Nagy
Tamás a Nemzeti Sporttól. Idén
a szervezők szeretnék, ha távolabbi országrészekből is jelentős
számban érkeznének látogatók,
versenyzők, amihez a város és a
rendezvény országos propagálása is hozzájárulhat.
Matus Dóra

Nem történelemkönyv, több annál
Ekképp jellemezte Serdült Benke Éva legújabb kötetét Fráter
Olivér történész, a Miniszterelnökség Nemzetstratégiai Kutatóintézetének elnökhelyettese.
Az Erdélyből Paksra települt, ma
már nyugalmazott pedagógus
harmadik kötete ez, s második,
amely szülőföldjével foglalkozik.
Fráter Olivér kiemelte, hogy „a
történelmi vonatkozások pontosan és kötelező elemként jelennek meg” az Erdélyi bárkában,
ezeket a szerző értékítélete egészíti ki. A véleményalkotás saját
élményeken alapul, illetve az író

széleskörű olvasottságának eredménye, mondta a történész, aki –
mint elárulta – néhány részletet
kimondottan kedvel személyes
kötődése miatt.
Serdült Benke Éva elmondta,
hogy új könyvében, amely a szekszárdi Babits Kiadó gondozásában jelent meg, azokat az esszéit
gyűjtötte csokorba, amelyek már
megjelentek a Paksi Tükörben,
valamint a Magyarországon élő
székelyek lapjában, az Átalvetőben. Ezek művelődéstörténeti,
kultúrtörténeti, Erdély történelméről szóló írások, amelyek meg-

ítélése szerint hiányt pótolnak,
hiszen kevésbé ismert emberekről, eseményekről szólnak, illetve
más szemszögből megközelítve
mutatják be azokat. Szinte egytől
egyig minden könyvben szereplő helyszínt felkeresett amellett,
hogy kutatásokat végzett. Utóbbi
alapját saját könyvtára adta, de
gyakran segítségére volt a művelődési központ könyvtárosa,
Gutai Júlia is könyvtárközi kölcsönzéssel, és sokszor megfordult
az Országos Széchényi Könyvtárban is. Az így született történetek
némelyike időben visszanyúlik az

Erdélyi Fejedelemség kialakulásáig, azaz a 16. századig, de a zöme a
19-20. századot idézi, beleértve az
1848-as erdélyi eseményeket és az
1956-os megtorlásokat. A világosi
fegyverletételtől a barcaföldvári
internálótáborban
történtekig
sok, Erdély története szempontjából fontos momentumot feltár az
olvasónak.
A kötet bemutatóját a Csengey Dénes Kulturális Központ
könyvtárának olvasótermében
tartották, ahol a szerző és Fráter
Olivér mellett Tell Edit és Gutai
István működött közre. -tünde-

Tizenöt éve alakult a borbarát kör
Éppen tizenöt éve, hogy birtokba vették a Prelátus használaton
kívüli, lomokkal teli pincéjét a
paksi borbarátok. Annak ötlete,
hogy egyesületet hozzanak létre,
Kováts Balázs és Gárdai György
fejéből pattant ki, kezdte a történetet a jelenlegi elnök, Herczeg
József, aki szintén bábáskodott az
alapításnál. Tizenöt alapító volt,
akik közül tizenketten a jubileumi összejövetelen is részt vettek.
Ma egyébként huszonhat tagja
van a Paksi Borbarát Klubnak. A
további bővítést nagyon meg kell
fontolni, hangsúlyozta Herczeg
József. Azt is elárulta, hogy igen
szigorú szabályokat fektettek le,
amelyekhez azóta is ragaszkodnak: melegételt, kávét, vizet nem
lehet bevinni a pincébe. Nők
sem tehetik be a lábukat. Kivétel,

ha „fiúsítva” vannak, illetve egy
évben egyszer a tagok feleségei,
akiknek ilyenkor férjeik megmutatják, hol és mivel töltik idejüket
a klubban. Herczeg József azt is
elárulta, hogy az első három alkalommal elődje, Kováts Balázs
furfangosan orvost hívott vendégnek ezekre az alkalmakra,
akik ilyenkor rendre arról beszéltek, miért is fontos és egészséges
a borfogyasztás. A tréfát félretéve
az elnök azt is elárulta, büszke
arra, hogy tizenöt év alatt a pincében részeg ember nem fordult
meg. Tiszteletüket tették viszont
az ország legjobb borászai, akiktől nagyon sokat tanultak. A
paksi vendég kuriózum, évente
egyszer a versenyeken legjobban
teljesítő borászt, vagy éppen a
város borának készítőjét hívják

meg. A borbarát kör testületileg részt vesz minden évben a
Gastroblues fesztivál keretében
rendezett országos borbarát-találkozón, tagjai ott vannak a borversenyeken, a boráldáson és a
sillerfesztiválon. Herczeg József
második ciklusát tölti az egyesület élén. Mint mondta, ennek végén lemond tisztségéről, ahogyan
azt elődje, Kováts Balázs is tette,
hogy lehetőséget adjon a szervezet megújulására.
Kováts Balázs éppen a jubileumi összejövetelen jelentette be,
hogy tervezik egy, a borászok és
szőlészek közösségét szimbolizáló zászló elkészítését. Az ötlet
– mint lapunknak elmondta –
Polgár Zoltántól származik. Az
elkészítésben a borászathoz kötődő szervezetek fognak össze,

így a Paksi Hegyközség, a Sárgödör téri Présháztulajdonosok
Egyesülete, a Gastroblues fesztivál mellett működő alapítvány
az országos borbarát-találkozó
okán, a Paksi Borbarát Klub, és
tervezik megkeresni a Paksi Bordámák Egyesületét. A tervek már
megvannak, a paksi borászok,
szőlészek, borbarátok zászlaja
90x150 cm méretű, sillerszínű
lesz, közepében egy embléma a
Dunával, egy kettős kereszttel,
amelyre szőlő fut fel, valamint a
Makovecz-templomon is látható
két szimbólummal, a Holddal és
a Nappal. A lobogón felirat hirdeti, hogy „Békében virulnak a
szőlődombok”. Kováts Balázs kiemelte, remélik, hogy a Sárgödör
téri boráldásra elkészül a zászló,
amit a Pakson működő felekezetek képviselőivel akkor szeretnének felszenteltetni.
A bejelentés után a szokásos
mederben folytatódott a klubtalálkozó. A vendég ezúttal Alkonyi László borszakíró volt, aki
tokaji válogatással köszöntötte
a jubiláló szervezetet. Alkonyi
László már korábban is járt a
paksi borbarátoknál. Nem ő az
egyetlen visszatérő vendég, az
idei találkozókra azokat hívják,
akik az elmúlt másfél évtizedben
a legemlékezetesebb borbemutatókat tartották.
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Pedagógusnapi gondolatok

Megszüntetném,
betiltanám,
beteget jelentenék, elbujdosnék
– mondja a pedagógusnapról S.
Szabó Gabriella, azaz Szabóné
Sutya Gabriella. Ám elsőként
leszögezi, tiltakozik, hogy pályaelhagyóként éppen ő szólaljon
meg ebből az alkalomból. Úgy
gondolja, nem volt túl nagy kincse a pedagógustársadalomnak,
hiszen vette a sátorfáját, még ha a
pedagógia – úgy ahogy a társadalom – válságban volt és van is. Az
oktatást, a tanítók, tanárok helyzetét a technikai bumm változtatta meg, vélekedik. Magyarázatul
egy előadáson hallott gondolatot
idéz. Mint mondja, régen a tyúkól mellől vagy a grundot otthagyva mentek a gyerekek az iskolába,
ahol a tanító arról mesélt, hogy
van Afrika, krokodil, meg kacsacsőrű emlős. A világ kinyílt a
gyerekek előtt. Manapság többségük a National Geographicon
nő fel – jó esetben – így többet
tud a kacsacsőrű emlősről, mint
a pedagógus. – Mi pedig leültetjük az iskolapadba, ahol van
tábla, meg kréta és megpróbáljuk
elmagyarázni, hogy van gerinces,
hámszövet, alany, állítmány…
– Én elmenekültem ez elől a helyzet elől, próbáltam szépíteni, de
akárhogy is nézzük, a könnyebb
ellenállás felé mozdultam, amikor eljöttem a Fortuna Rádióba
– fogalmaz. Eredeti hivatására
visszatérve hangsúlyozza, példáért nem kellett a szomszédba
menni, édesanyja is pedagógus
volt. Kedves tanítói, tanárai között említette Gárdai Ferencné
Kati nénit az alsó, Ettesy Gáborné
Marika nénit a felső tagozatból,
aki később kedves, segítőkész
12 n Paksi Hírnök, 2013. május 17.

kollégája lett. Herczeg Ágnest,
aki a kórusuk vezetését is vállalta,
s aki Gabriellát már rádiósként
sokszor megtisztelte bizalmával.
Bencze Barnát, aki mellé manapság is szívesen szegődik egy-egy
kiállításmegnyitón, hogy figyelemre méltó gondolatait meghallgassa. – Gimnazista koromban
Kanczler Pista bácsi tanítványa
lehettem! – fűzte hozzá. Azt is elárulta, hogy amióta elhagyta a Bezerédj iskolát, most először „tért
oda vissza kollégaként”. Örömmel
tett eleget a felkérésnek és vezette
a jubileumi gálát, odatartozónak
érezte magát, és őszintének a többes szám első személyt. Tanítói
mivoltát a rádióba is magával vitte, szerkesztett Suliperceket, vezetett médiaszakkört, a rádió alapítványával a diákönkormányzatot
koordinálta.
Tanítványaival a kapcsolata nem
szakadt meg. Három osztályt vitt
végig, mindegyikkel tartott osztálytalálkozót, ahol óriási élmény
volt egykori diákjaival felnőttként
találkozni. Kitüntetésnek érezte,
hogy egyenrangú partnerként
kezelték, bizalmukba fogadták.
– Nagyon jó, amikor ma főiskolás,
egyetemista diákjaimmal egyenrangú szellemi partnerként tudunk beszélgetni – jegyezte meg
hozzátéve, jelenlegi életének egyik
legörömtelibb része az, amikor ezt
saját gyerekeivel éli meg.
– Úgy tudunk beszélgetni, hogy
néha én kapaszkodom az ő magaslataik felé – fogalmazott. A
pedagógusnapot – mint elárulta
– módfelett kerülte volna világéletében. Annyira szerencsétlen
időpontban van, hiszen a tanévzárón, egy folyamat lezárásaként, spontán visznek virágot a
tanítványok. Mivel kineveztek
egy napot, a pedáns szülő két héttel korábban is a gyereke kezébe
nyomja a csokrot, aki egyedül árválkodik a folyosón. Ez kellemetlen annak is, aki adja, annak is,
aki megfeledkezik róla és annak
is, aki kapja, ezért inkább kínlódás, mint öröm. Bár – mint hozzáfűzte – a pedagógusoknak jár
az elismerés, megérdemlik.

Herczeg Ágnes utóbbi véleményt
teljes mértékben osztja, sőt számára a pedagógusnap máig ünnep. – Nekem nagyon-nagyon
fontos, hogy megemlékezzem
azokról a pedagógusokról, akik
engem úgy tanítottak, hogy egész
életemre nyomot hagytak bennem – indokolja. Valójában ő is
pályaelhagyó. Tizenegy év tanítás
után 25 esztendeig könyvtárosként dolgozott, de saját bevallása
szerint soha nem vált azzá, inkább
maradt pedagógus, aminek kollégái örültek, hiszen jó kapcsolatot
ápolt az iskolákkal. A pedagógus-

nap számára nem múlhat el úgy,
hogy ne köszöntené egykori tanítóit, tanárait. – Az elsős tanító nénimet áldja meg az Isten – fogalmaz. Akiről szó van, az Örvösné
Mária néni, ám Ágnes máig
Jantner Babus néninek szólítja, és
mérhetetlen szeretettel beszél róla.
Amióta „telefonközelbe került”,
azaz vagy harminc éve nem telik
el úgy a pedagógusnap, hogy ne
hívná fel néhány szeretetteljes köszönő szóval. Hogy miért? Mert
általa szerette meg az iskolát, ő
tanította meg gyakorlatilag mindenre, olvasni, számolni, gondolkodni, közösségben élni. Kedves
volt és gyönyörű – idézi fel. Nem
ölelgette, kényeztette tanítványait, nem játszott velük, de mindig
rajtuk volt a szeme. Követelt, de
nem büntetett, sorolja Herczeg
Ágnes. – Olyan csodálatos tanító
néni, hogy én harminc éve minden pedagógusnapon felhívom,
amitől ő mindig meghatódik
– teszi hozzá mosolyogva. 2010ben, hatvan évvel azután, hogy
a tanítójuk lett, felhívták sorra
egymás után azok, akik Pakson

vannak. – A Kocsándi Etától a
Krízer Katiig hatan vagy nyolcan
összebeszéltünk. Nekem ez volt a
legszebb pedagógusnapom, sokkal jobban esett, mintha engem
köszöntöttek volna – összegzi.
Nem Babus néni az egyetlen, akit
felhív, egykori zongoratanárnőjéről sem feledkezik meg, mert
úgy gondolja, nélküle nem tudta
volna elvégezni az énekszakot.
Gimnáziumi osztályfőnöke, Gálosi tanár úr az irodalmat tanította úgy, hogy – ha már előtte nem
tette volna meg –, hatására biztos
úgy döntött volna, hogy magyar
szakos tanár lesz. Őt ezért zárta
szívébe.
Szavaiból kiderül, hogy neki is
vannak olyan régi tanítványai,
akiknek ilyenkor eszébe jut. Egy
„kislány”, ma már ötvennégy
éves, soha nem mulasztja el hívni. De úgy gondolja, nem ő az
egyetlen, aki hálás neki, sokan
gondolnak rá jó szívvel, amit
érez, ha összefutnak a piacon,
boltban vagy egy találkozón.
– Régen természetes volt, hogy
kéveszám kaptuk a virágot, igazi
ünnep volt a pedagógusnap. Kíváncsi volnék, hogy egyáltalán
tudnak-e még róla, foglalkoznak-e vele az emberek. – Úgy
gondolom, a pedagógusmesterség érdemel annyit, hogy még
felnőttkorban is felemeljük a
telefont, ha jó szívvel, szeretettel
emlékszünk egykori tanítónkra,
tanárunkra – mondta.
Stellios Simiakis, a Vak Bottyán
Gimnázium angoltanára szerint
gesztus a pedagógusnapi köszöntés, amit Angliában, ahol korábban élt, nem ünnepelnek.
(Folytatás a 13. oldalon)

(Folytatás a 12. oldalról)
Stellios 1991-ben érkezett Magyarországra. Előbb nyelviskolában, majd a következő tanévtől
már a közoktatásban tanított.
Eredeti foglalkozása szabadidőközpont-vezető, de már Angliában is belekóstolt az oktatásba.
A főiskolán, ahol pszichológiát és
szociológiát tanult, gyakorlaton
vett részt: hat hónapig általános,
három hónapig speciális iskolában. Arra, hogy a pedagógusi hivatás minden mástól eltér,
amibe életében belekóstolt, már
ott, a speciális iskolában ráébredt.
Bármi mást csinált, a munkaidő
lejártával maga mögött hagyhatta, a tanári mivoltát viszont nem
tudja letenni, az a teljes életét átfogja. Sőt, amióta egyre rohanóbb
az élet, még több teher nehezedik
a tanárokra. Nem elég megtanítani a tantárgyhoz kapcsolódó tudnivalókat, megannyi más feladat
hárul rájuk, kompetenciákat kell
fejleszteni, például hazaszeretetre
tanítani és még sok egyébre, amit
otthon kellene kapniuk, de nem
kapják meg sajnos, fogalmaz. Véleménye szerint a pedagógusok
nagyon alá vannak becsülve. A
pedagógusnapon ezt igyekeznek
kompenzálni. – Nekem mindig
olyan érzésem van, hogy kényszerítve vannak, utasítást kapnak
a diákok, hogy vegyenek virágot
az osztálypénzből – árulja el. Ennek ellenére egy-két szép emléket
ő is őriz tanítványaival kapcsolatban és vannak itt is, Angliában
is olyan pedagógusok, akikre
hálával gondol vissza. Két esetet
említett. Az egyik, amikor érettségi után egy diák a „kötelezőn”
felül hozott virágot. Csupán két
szálat, egyiket Müller János tanár
úr, a másikat ő kapta. Akkor, arról
érezte, hogy valóban személyesen
neki szólt. A másik történetnek
még diákként volt szereplője. Egy
intenzív képzésen minden este
tartottak értékelést, ahol arról
beszélgettek, hogy mit végeztek,
mi hogyan sikerült, mennyire
volt elégedett velük a tanár. Ezt
mindig egy sörözőben tartották.
Mint mesélte, amikor ki akarták
mutatni, hogy elégedettek a tanárral, meghívták egy sörre. Vagy
többre…
Vida Tünde

Nemzetközi együttműködésben
vesz részt a gimnázium
Finnországban, Izlandon és
Törökországban is jártak a kö
zelmúltban a Vak Bottyán Gimnázium tanulói. Az intézmény
az iskolák közötti nemzetközi
együttműködést támogató Comenius-programban nyert erre
támogatást a Tempus Közalapítvány pályázatán.
A Vak Bottyán Gimnázium
1996 óta rendszeresen pályázik
a Comenius-programban. A
középiskola tavaly újabb sikerről számolhatott be, amelynek
eredményeként húszezer eurós
támogatást nyert iskolák közötti
nemzetközi együttműködésre. A
programban a paksi intézménynek a korábbról ismert török,
szlovák és finn mellett izlandi
partnere is van. A projekt során a
partnerintézményekből diákcsoportok látogatnak el egymáshoz
és dolgoznak egy közös témakörön, ami ezúttal a víz volt. A
diákok azzal foglalkoznak, hogy
milyen szerepet tölt be életünkben a víz, és hogyan jelenik meg
a kultúra, a művészetek és a sport
területén. Emellett a tanulók
bemutatják egymásnak lakóhelyüket és iskolájukat. A paksi
középiskola diákjai elsőként Izlandra látogattak el, a következő
állomás januárban Finnország,
majd tavasszal Törökország volt.
Szeptember végén ők lesznek a
vendéglátók, majd a programot

Szlovákiában zárják. A projekt
szakmai vezetője Damjanovitsné
Eke Violetta, de a felkészülésben,
a bemutatkozó, illetve szakmai
anyagok elkészítésében az iskola
több szaktanára segít a fiataloknak, mondta el Stellios Simiakis,
a projekt paksi koordinátora.
A programba elsősorban azok
a diákok kerülhetnek be, akik
jól beszélik az angolt, illetve jól
tanulnak. Mindegyik partnerországba más diákcsoport látogat
el, így többen élhetnek a lehetőséggel, amelynek eredményeként
bővülnek tárgyi ismereteik, megismerhetnek más országokat és
gyakorolhatják a nyelvet.
Karmacsi Laura figyelmét a finnországi látogatás lehetősége keltette fel leginkább. Nagy örömére
bekerült a csoportba, így januárban öt diáktársával és a kísérő
tanárokkal elutazhatott egy hétre. Mint elmondta, a vendéglátó
család nagyon kedves volt, hamar megtalálták a közös hangot.
Örültek az ajándékainak, többek
között a Negrónak, amelyhez
hasonló van náluk is, csak a magyar cukorkánál is erősebb. Az
iskola sokkal kötetlenebb, mint
hazánkban és nem a lexikális tudásra helyezik a hangsúlyt, inkább
az életre készítik fel a fiatalokat. A
találkozón Magyarország vizeiről
tartottak prezentációt.
Ritter Kristóf Izlandra utazhatott
el egy nyolcfős csoporttal és kí-

sérőivel októberben. Először vett
részt ilyen programban, és nem
bánta meg, hiszen sokat tanult
az országról, és az angol nyelvet
is nap mint nap használták. Mint
mondja, az emberek nagyon
kedvesek, vendégszeretők voltak.
Az iskoláról az volt a benyomása,
hogy lazább, mint itthon, a legtöbb diák laptoppal jár az órákra.
Érdekes volt számára, hogy este
is bemehettek az iskolába eltölteni szabadidejüket, bár lehet,
hogy ez a lehetőség csak nekik
szólt. Az izlandi találkozón a
vízzel kapcsolatos problémákról
volt szó, Kristóf az aszályról tartott előadást.
Lacza Flóra Törökországba látogathatott el áprilisban öt társával
és pedagógusaikkal. Nagy élmény volt számára, hogy megismerhette az iszlámot. Megtudta,
hogy a vallás hívei nem esznek
sertéshúst és nem isznak alkoholt. A vendéglátó család nem
akarta megenni az ajándékba vitt
bonbont sem, hátha állati zsiradék van benne. Bár szigorúbbnak találta a hazainál, az iskola is
tetszett Flórának, főleg az, hogy a
diákok iskolabusszal járnak, ami
minden ház előtt megáll. A téma
itt a kultúra és művészet volt.
Flóra a magyar szőlészetet-borászatot mutatta be és a csoportok
közt egyedüliként néptánccal is
készültek a paksiak.
-gyöngyPaksi Hírnök, 2013. május 17. n 13

Táborsoroló
Lassan véget ér a tanév, így
egyre sürgetőbb, hogy a szülők
elgondolkodjanak, milyen táborokba menjenek a gyerekek
a szünidő alatt. Pakson az időpontokat, illetve az egyes táborok témáját illetően is bőséges
a kínálat. Ezekből adunk egy
kis ízelítőt.
A Csengey Dénes Kulturális
Központ több témában készült
a nyári hónapokra. A sort júniusban nyitják a Barangolók
szünidei táborával, ahova 7-12
éves gyermekeket várnak. Bebarangolják a várost és környékét,
de a programkínálatban strandolás és sok mókázás is szerepel.
Júliusban két tábor lesz a központ szervezésében. Az egyik
az Erdei manók nyári tábora,
ahova 6-12 éves gyermekek jelentkezhetnek. Az ajánló szerint
játékok, vetélkedők, kézműves
foglalkozások, strandolás, rengeteg móka és kacagás várja a
srácokat a cseresznyési meseerdőben. A másik ajánlat a Plasztikai és szobrásztábor, amelynek
öt napja alatt megismerhetnek
különböző technikákat, domborműveket, szobrokat készíthetnek a táborozók. A Dunakömlődi Faluház könyvtára lesz
a bázisa a Kótyomfitty szünidei
tábornak, amely 7-12 éveseknek
szól, rengeteg játékkal, kézműves foglalkozással, kirándulással
augusztusban. A kulturális központ táboraira 13-18 ezer forint
a részvételi díj, és mindegyikhez
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testvérkedvezmény kapcsolódik. A Barangoló és a Szobrásztáborra június 17-ig, az Erdei
manók táborára június 20-ig, a
dunakömlődi táborra pedig július 15-ig lehet jelentkezni.
Huszadik alkalommal rendezik meg idén a felújított Cseresznyéskert Erdei Iskolában
a határon túli magyar középiskolások nyári táborát. Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és
vajdasági fiatalok mellett paksi
középiskolások jelentkezését is
várják a 75/830-353-as számon.
A kerek évfordulós táborban ez
zára,
alkalommal Gárdonyi Gé
Karinthy Frigyesre, Weöres
Sándorra, Páskándi Gézára és
Csengey Dénesre emlékeznek.
A ház a siófok-sóstói táborba
is fogadja családok, baráti közösségek, szervezett csoportok
jelentkezését
kedvezményes
balatoni nyaralásra. Érdeklődni
és jelentkezni a központ gazdasági irodájában lehet a 75/830359-es telefonszámon vagy a
kht.gazd@paksivmk.hu e-mail
címen. További részletek a táborokról a www.paksivmk.hu
oldalon.
A zene is megjelenik az idei
tábori kínálatban: július 8–14.
között Alexander Pojelujev
harmonikaművész vezetésével
tartanak nemzetközi harmonikatábort, amelyet 13-án közös
koncerttel zárnak. Jelentkezni és
bővebb információt kérni Papp
Olgától lehet a 20/546-1173-as
telefonszámon. Június 17-21.

között öt pedagógus tanítja
majd a táborozókat a nemzetközi dobtáborban, ahol a zenélés
mellett különböző szabadidős
tevékenységek is szerepelnek a
programban. Jelentkezni Tóthné Hanol Franciska táborvezetőnél lehet a 20/583-0112-es
telefonszámon. Ahogy a dobosok, úgy a Paksi Képzőművészeti Iskola is őrzi táboroztatási
hagyományát. Az érdeklődők
ifjúsági és gyermek korcsoportban jelentkezhetnek hozzájuk
alkotótáborba, amelyet július
8–12. között rendeznek. Az 5-12
évesek témája Atlantisz – az elsüllyedt világ lesz, többek között
korallmakettet, karcképeket és
világító akváriumot készítenek
majd. A 12 éven felüliek jobb
agyféltekés, kreativitást fejlesztő feladatokat oldanak meg, de
például modell utáni tanulmányok és alakrajz is szerepel a
palettán. Az alkotótelepre június 25-ig várja a jelentkezéseket
Takács Éva a 70/597-6582-es
telefonszámon. Alkotótábor a
Paksi Képtárban is lesz, mégpedig 6-14 éves gyerekeknek. Az
intézmény munkatársai három
turnust tartanak, kettőt júliusban és egyet augusztusban. A
szervezők sok játékot és kézműves foglalkozást kínálnak, a
résztvevők különböző művészeti anyagokkal, technikákkal, eszközökkel ismerkedhetnek meg,
játékos alkotások és alkotó játékok követik egymást a foglalkozásokon. Minden héten szerepel
egy kirándulás is a programban,
záró eseményként pedig kiállítást rendeznek az elkészített
alkotásokból. Részletek és elérhetőségek a www.paksikeptar.hu
honlapon, az események menüpont alatt.
A Városi Múzeumban is gondoltak a szünidőre: évek óta
megrendezik történelmi életmódtáborukat, amely idén
is három hetet ölel fel, akár
mindegyikre is jelentkezhetnek
az iskolások. Az első turnust
július 29-től fogadják, a második augusztus 5-én, a záró

pedig augusztus 12-én kezdődik. Ezen a nyáron a kézműves
foglalkozások és kirándulások
segítségével az ókori és középkori emberek mindennapi életét ismerhetik meg, az első hét
témája Egyiptom, majd Róma
következik, végül a reneszánsz
áll a fókuszban. A részvételi díj
14 ezer forint/hét. A tábori kínálatról bővebben olvashatnak
a www.varosimuzeum.hu oldalon, ahonnan a jelentkezési lap
is letölthető.
A sportos programokat kedvelők is találhatnak kedvükre
való tábort, hiszen évről évre
az Atomerőmű Sportegyesület,
illetve a Paksi Sportegyesület is
gondol a szünidőre, így érdemes
érdeklődni náluk, ellátogatni
honlapjukra: www.ase.hu, www.
paksise.hu. Az idei kínálatból az
ASE Szabadidő Szakosztályának
ajánlata már megjelent. Nyári
napközis tábort szerveznek 8-12
éves gyerekeknek július 22–26.
és augusztus 12–16. között, természetesen rengeteg sportprogrammal, de a kínálatban kézműves foglalkozás és strandolás
is helyet kapott. A részvételi díj
egy turnusra 11 ezer forint, a
jelentkezés határideje június
14. A paksi önkormányzat idén
is kiad a nyári tábori kínálatot
összefoglaló tájékoztató füzetet,
amelynek megjelenése napokon
belül várható.
Hatvani Szabolcs idén is Váralján rendezi meg Kreatív táborát
június 24–július 3. és augusztus 5–14. között. A szervező
felejthetetlen élményeket ígér
a résztvevőknek a parkerdei
táborban megrendezett egyhetes turnuson. Jelentkezni a
20/998-1111-es telefonszámon
vagy az info@kreativtabor.hu
e-mail címen lehet. A Süni gyermekkuckó napközis táborokkal
készül a nyárra, a lovas, gitár-,
pancsolótáborra és a Hercegnők és lovagok, illetve a Nyári
ovi, nyári bölcsi névre keresztelt turnusokra Cseke Kláránál,
a 20/509-2884-es számon lehet
jelentkezni.
-gyöngy-

Katolikus
családiközösségi nap

Jó napot, mi újság?

Pumerscheinné
Bedekovity Zóra
Nem riad vissza a kihívástól
Pumerscheinné Bedekovity
Zóra, hogy fiatal kora ellenére
intézményvezetőként kell megállnia a helyét. Meg akarja hálálni
a bizalmat, hogy a Pákolitz István
Városi Könyvtár élére állhatott. A
szakma már felfigyelt tehetségére, amikor 2011-ben elnyerte Az
év fiatal könyvtárosa kitüntető
címet.
– Hogyan választotta ezt a hivatást?
– Informatikus–könyvtáros és
német szakon végeztem Szombathelyen. Hétévesen eldöntöttem, hogy némettanár szeretnék
lenni, ehhez kellett még egy
szakot választanom. Édesanyám
példája és a könyvek, illetve az
irodalom iránti szeretet terelt
végül a könyvtár szakra. Ma már
el sem tudom képzelni magam
más munkakörben. 2007-től
dolgoztam az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban, Paksra jöttem
férjhez és így pályáztam meg a
könyvtárvezetői állást.
– A megye legforgalmasabb közgyűjteményi intézménye után
milyen várakozásokkal érkezett és
mit tapasztalt?
– Remek csapat van itt, látom,
hogy eddig is kiválóan működtek
együtt, és úgy érzem, hogy maximálisan támogatnak, mindenki

hozzátesz a közös munkához. A
szakmai munka megalapozott,
de természetesen új tervekkel
is érkeztem. Az eddig bevált jó
gyakorlatokat folytatjuk, a gyermekkönyvtár remek új ötletekkel
állt elő, rendkívül sikeres például
a kakaóparti, illetve a kézműves
foglalkozások is népszerűek. Ennek ellenére országszerte folyamatos a küzdelem egy modern,
a jelenkor elvárásainak megfelelő
szolgáltatáskör kialakításáért. Az
állomány megfelelő, a könyvek
mellett dvd-ket, cd-ket, folyóiratokat, diafilmeket is lehet kölcsönözni, illetve lehet internetezni.
Működik folyamatosan frissülő
honlap és a diákok a facebookon
keresztül is elérik a könyvtárat. De
be kell szerezni a modern kor vívmányait is, gondolok itt például az
e-bookra. Pályázatokon keresztül
meg kell találni a pluszforrásokat.
– Miként látja ma az emberek és
a könyvtár kapcsolatát, hogyan
próbálna megnyerni több felhasználót, olvasót?
– Talán meglepő, de a statisztikák
szerint a beiratkozott olvasók alig
pár százaléka 65 év feletti. Éppen
ezért az idősek könyvtári ellátásán
van még mit javítani. El kell érni,
hogy a nyugdíjasok könyvtárhasználókká váljanak és meg kell
keresni az okát, miért nem jönnek

be. Lehet, hogy rosszul látnak és
apró betűs könyvek helyett öregbetűs könyveket kell beszerezni.
Ilyen kevés van a piacon. Vagy
propagálni kell a könyvtárban elérhető hangoskönyveket. Szóba
jöhetne a házhoz szállítás azok
esetében, akik akadálymentesítés
hiányában nem tudják megközelíteni a könyvtárat.
– Meglep, hogy elsőre nem a fiatalokat említette.
– A szakmai érdeklődési körömbe az idősek könyvtári ellátása
tartozik, de ez a terület is nagyon
fontos. Az olvasásnépszerűsítő programok kapcsán külföldi
könyvtárak gyakorlatát tanulmányoztam. (A Goethe Intézettől elnyert ösztöndíjjal Zóra Münchenben töltött egy hónapot – szerk.)
Németországban és Amerikában
a nyári szünetben olvasóklubot működtetnek a diákoknak,
akik minden elolvasott könyvért
jutalmat, nyereményszelvényt
kapnak. Ezzel egyszerre megteremtik a motivációt és lekötik
őket. Szoros együttműködést kell
kialakítani a város kulturális és
oktatási intézményeivel. Olyan
fórumot kell találni, ahol minden
vezető közösen ötletelhet olyan
programon, ami városi szintű és
minél több diákot bevon.
MD

A paksi Jézus Szíve Plébánia
családi-közösségi napot rendez
június 8-án az ESZI sportcsarnokában. A program családi
főzőversennyel veszi kezdetét
15 órakor, majd 18.30-kor a
zsűrizés után fellép Varga Miklós. A koncert után vacsorával
és tombolasorsolással zárul az
est. Zenél: Papp István. A főzőversenyhez a húst az egyházközség biztosítja, csakúgy mint a
vacsorához az ásványvizet és az
üdítőt.

Véget ért
a vetélkedősorozat
Környezetvédelmi vetélkedővel
zárult az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány Zöldalma elnevezésű, általános iskolák közötti
vetélkedősorozata. A szervezők
úgy állították össze a feladatokat,
hogy játékos formában mérjék a
versenysorozatra jelentkezett öt
iskola háromfős csapatainak tudását. A vetélkedő témájául idén
Magyarország nemzeti parkjait
választották, és állandó elem a
parlagfű elleni védekezés. Az első
helyezett a II. Rákóczi Ferenc Iskola lett, második a Balogh Antal
Katolikus Általános Iskola, harmadik pedig a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola Németkéri Tagiskolája. A 2003-ban elindított,
egész tanéven átívelő programsorozat célja az ifjúság környezetés egészségtudatos nevelésének
erősítése. Az egyes állomásokon
pontokat kapnak az iskolák, így
alakul ki a végeredmény, amit
május végén hirdetnek ki.
Még lehet jelentkezni az alapítvány Gesztenyés utcai székhelyén rendezett Akarat táborára,
melynek keretében Bikalra is
kirándulnak a résztvevők. További részletek a 75/510-413-as
számon.
-gyöngyPaksi Hírnök, 2013. május 17. n 15

Sport

Mindkét sakkcsapat a dobogó
második fokára léphetett
Kiválóan teljesített az Atomerőmű SE sakk szakosztálya
a 2012/13-as magyar bajnoki
versenykiírásban: a felhajtást
nélkülözve az NB I. Szabó László csoportjában szereplő egyes
csapat és az NB I/B Charousek
csoportjában induló kettes csapat egyaránt a dobogó második
fokán végzett. A remek teljesítménnyel kapcsolatban Gosztola
István elnök elmondta: az ASE
I. a Nagykanizsával versengett a
bajnoki címért, egy alkalommal
le is győzte, de a végelszámolás-

nál ismét a rivális társaság gyűjtött több pontot.
– Idén tíz csapat indult csak az
első osztályban, kettővel kevesebb, mint korábban. A gazdasági helyzet miatt ketten a
visszalépés mellett döntöttek,
emiatt kiegyenlítettebb lett a
mezőny. A Nagykanizsában
több szupernagymester szerepel, például az indiai Anand
vagy Polgár Judit, valamint számos külföldi nagymester, ezért
nem könnyű felvenni velük a
versenyt. Nekünk a jövőben sem

Az év sportolója

Záborszki Zoltán tanítványát,
Basa Mátyást választották az
Év sportolójának a Paksi Sportegyesület közgyűlésén. A fiatalember az Energetikai Szakközépiskola diákja és négy éve
tagja a zöld-fehér klub karate
szakosztályának.
A sportoló elmondta, hogy a
Nagy Sportágválasztón tetszett meg neki a küzdősport,
ami szerelem volt első látásra.
– Nem tagadom, korábban a tévében látott akciófilmeket látva
fűtött a láz, hogy kipróbáljam
16 n Paksi Hírnök, 2013. május 17.

egyszer ezt a sportot. Később
rájöttem, hogy a karate egy
életmódot követ, mely elvárásainak megfelelően tanít minket is. Ezért ajánlom társaimnak is ezt a sportot. Korábban
is mozogtam, kosárlabdáztam
egy évet, de az nem ragadott
meg annyira, mint a shotokan
karate.
Basa Mátyás arra a legbüszkébb, hogy 2012-ben legtöbbször dobogón tudott állni a
különböző magyar bajnokságokon. Kiemelte a márciusi,
dombóvári régiós bajnokságot,
ahol katában (azaz formagyakorlat versenyszámban), csapat katában (csapatos formagyakorlat) első helyezést ért el.
Ugyanezen a versenyen harmadik lett kumitében (páros harc).
A szintén 2012-es SKDUN világbajnokságon,
Milánóban
katában hatodik lett – ez a legkiemelkedőbb eredménye. A fiatal sportoló hozzátette: célja a
shotokan karatéval a jellem fejlesztése, és hogy eredményes,
egészséges legyen.
Faller Gábor

célunk idegen országok sakkozóival feltölteni a keretünket, továbbra is fiataljainkban bízunk.
Ha női és ifjúsági versenyzőink
egyenletesebben teljesítenek ebben a szezonban, talán most mi
örülhetnénk az aranyéremnek.
Van tehát potenciál a jelenlegi
együttesben is, ezért komoly
átigazolásokat nem tervezünk –
fogalmazott az elnök.
Az NB I/B-ben az ASE II. tavaly a
kilencedik helyen zárt, de korábban már volt második. A 2012/13as bajnokság ezüstérme kiváló

teljesítmény a gárdától. – Utánpótlásunk erejét dicséri, hogy a
legjobb pontszerzőnk Kaczó Flórián és Tóth Gergely volt, a rutinosabb korosztályból Nagy Lajost
emelném ki. Értek ugyan váratlan
vereségek, de a bajnok Zalaegerszeggel döntetlent játszottunk, valamint szép győzelmeket arattunk
többek közt a Nagykanizsa és a
Kőbánya ellen is. Nem tudom, mit
hoz a jövő, de a következő idényben is szeretnénk tisztességesen
helytállni – összegzett Berta Tibor
csapatvezető.
efgé

Nem hozott
szerencsét
a jubileum
Mindkét legutóbbi mérkőzését elveszítette az MVM Paks labdarúgócsapata az OTP Bank Ligában.
Tomiszlav Szivics együttese a Ferencváros elleni rangadón hazai
pályán 3:1-re kapott ki, míg a 27.
fordulóban az MTK otthonában
szenvedett 1:0-s vereséget.
– Mindkét csapatnak akadtak
helyzetei, mi még egy tizenegyest
is hibáztunk, ikszes meccsnek
nézett ki a találkozó, amikor jött
Pölöskei szép gólja. Ez a találat azt
jelentette, hogy pont nélkül kellett
hazatérnünk – nyilatkozta a lefújás után a paksi tréner. A zöldfehérek így jelenleg a 10. helyen
állnak a táblázaton. Az elmúlt napokban több jubileumot is ünnepeltek a Fehérvári úti együttesnél.
Szivics edző a 100. alkalommal ült
magyar csapat kispadján az MTK
elleni mérkőzésen. (Az elsőn éppen Tököli két góljával 2:1-re győzött a paksi gárda Kecskeméten – a

szerk.) Tököli Attila a Videoton
otthonában lejátszott találkozón
öltötte magára századszor a Fehérvári útiak mezét, az MTK ellen
pedig négyszázadik mérkőzését
futballozta a magyar élvonalban.
A jubileumok nem hordozták
magukban a sikert, de ahogy a
napokban 37. születésnapját ünneplő paksi csatár nyilatkozta:
„Ennek így kellett történnie.” Tököli pályafutása minden bizon�nyal csak a nyáron folytatódhat,
mert a budapesti meccsen lovaglóizma elszakadt, így öt-hat hét
pihenő vár rá. Az MVM Paks
májusban még három mérkőzést
játszik a 2012/13-as kiírásban. A
zöld-fehérek lapunk megjelenésének napján a DVSC-Teva ellen
lépnek pályára a Fehérvári úti stadionban, majd Kaposvárra utaznak 25-én. A záró fordulóban,
31-én a Kecskemét gárdáját látják
vendégül a paksiak.
-faller-

Továbbra is kétesélyes a párharc
A vártnál jóval nehezebben sikerült a bajnoki elődöntőbe jutás az ASE NB I-es férfi
kosárlabdacsapatának a Lami-Véd Körmend ellen. A vasi piros-feketék nehezen
adták meg magukat, így a várt söprés helyett
fárasztó, ötmeccses sorozat kellett a 3-2-es
sikerhez. Az elődöntőben a tavalyi bajnok,
középszakasz második, az idény nagy részében az Adria-ligában és az EuroChallengekupában szereplő Szolnoki Olaj KK ellen
kellene kiharcolni a döntőbe jutást. Mivel a
Tisza-partiak 3-0-val léptek túl a szombathelyi Falcón, több mint egy hetet pihenhettek, Vojvodáéknak ellenben mindössze 72
órájuk volt a regenerálódásra az újabb feladat előtt. A jobb középszakasz-helyezésnek
köszönhetően az Olaj kapta a pályaelőnyt,
így az ASE-nak a két hazai meccse mellett
legalább egyszer a Tiszaligetben is győzni
kellene, hogy győztesen kerüljön ki a párharcból.
Az első összecsapásra Szolnokon került sor,
ahol az előző pár évben már többször is sikerült megtréfálni az olajosokat. A negyedik
negyed közepéig jól alakultak az események,
partiban voltak Schmidt Béla tanítványai.
Az első félidőben végig tartották a lépést a
vendéglátókkal, majd a harmadik negyed
közepétől a vezetést is átvették, amit az utolsó felvonás közepéig őriztek. A végjátékban
azonban sok lett a hiba, kimaradtak a dobások, a szolnokiak pedig rögtön kihasználták
a megingást és a maguk javára fordították az
eredményt. Az utolsó percekben már nem
sikerült újítani Levyéknak, így a hazai gárda győzött. Szolnoki Olaj KK–Atomerőmű
SE 84-72. A második mérkőzésre a Gesz-

tenyés úti csarnokban került sor, a mérkőzés előtt a húszéves Atomic Boys szurkolói
csoportot, majd a BB1 és a Sport Klub közös
szavazásán a Hónap játékosának választott
Báder Mártont köszöntötték. A feldobás
előtt pedig gyászszünettel emlékeztek a
napokban elhunyt egykori ASE-játékosra,
Mokos Gáborra. A csapatok bemutatását
is felcserélték, nehogy véletlenül eltalálja
a szolnoki játékosokat a mintegy kétszáz
pénztárgépszalag egyike. A paksi szurkolók
a szalagok mellett még 51 kg konfettit is a
pályára szórtak, felidézve a 2000-es évek elejének hangulatát. Mint azt Pruzsina Attila,
az Atomic Boys egyik alapítója elmondta,

hét helyről kellett engedélyt és hozzájárulást beszerezniük, hogy ezt a „kis” meccsindítót bemutathassák. A hangulat mellett
a hazai játékosokra sem lehetett panasz,
már az első perctől kezdve mindenki odatette magát. Körtélyesi-triplával kezdődött
a pontgyártás, Zo Williams Bádert sapkázta le, Jonathan Levy szorgalmasan termelte
pontjait, a második negyedben Tóth Ádám
találatával növelte 10 pont fölé előnyét az
ASE. Vojvodát nagyon szorosan fogták, de
így is 11 pontig jutott, Idlet nagyot harcolt a
palánk alatt. Pörgött a Paks, régen nem volt
ekkora buzdítás a csarnokban, az Atomic
Boys űzte-hajtotta a játékosokat. Kovács
Ákos többször is labdát szerzett, Kámán Tamás pedig a védekezésből vette ki a részét.
A vendégek nem tudtak mit kezdeni a gyors
hazai támadásokkal és legfőképp a szigorú
védekezéssel. Minden labdás szolnokira
rögtön két paksi jutott, sokszor becsapdázták a vendégjátékosokat, akik képtelenek
voltak felvenni a hazaiak által diktált iramot. A harmadik negyedben már 20 pont
volt a különbség a csapatok között, ami egy
Kovács Ákos-dupla után a 34. percben 26ra nőtt. Az ASE hatékony védekezésének
köszönhetően az Olaj ez idő alatt mindös�szesen 48 pontot szerzett. Az utolsó percekben még kozmetikázni tudta az eredményt
a Szolnok, de ez már nem bírt jelentőséggel.
Atomerőmű SE–Szolnoki Olaj KK 72-63.
Lapzártánk után a harmadik mérkőzést a
Tiszaligetben játszották, a győzelmet a házigazdák szerezték meg (87-76). Az állás így 2:1
a Szolnok javára, a következő összecsapásra
május 17-én Pakson kerül sor. Kovács József

A világ bármely csapatát edzheti
Osztermájer Gábor mostantól a
világ bármely csapatát edzheti és
akár labdarúgó-akadémiát is vezethet. Ifjúsági Elit A – ez a Paksi
FC-s utánpótlásszakág-vezető
újabb edzői diplomájának neve.
Az edzői, majd testnevelő tanári
szakon végzett tréner korábban
már UEFA Pro licencet is szerzett.
– Magyarországon összesen tíz
embernek van Pro és Elit A licence, jelenleg nincs ennél magasabb fokú diploma – tudtuk meg
Osztermájer Gábortól. – A mostani képzés több szempontból megerősített abban, hogy jó irányba

haladunk a klubnál. Ugyanakkor
rávilágított pár olyan dologra is,
amelyen lehetőségeinkhez képest
megpróbálunk majd változtatni,
de nem minden áron. Míg a Paksi
FC-nél a környékbeli tehetségeket
igyekszünk felkarolni, és belőlük
nevelünk újabb profi játékosokat,
addig az akadémiákon egyre több
külföldivel foglalkoznak. Más a
filozófia, ami azt jelenti, hogy az
ő tapasztalataikat nem feltétlenül
tudjuk beépíteni a mi képzésünkbe – fogalmazott a tréner. A paksi
modell hatékonyságát jelzi, hogy
a klub 2006-os NB I-be jutása óta

olyan játékosokat neveltek ki a
Paksi FC-nél, mint mások mellett
Böde Dániel, Heffler Tibor, Szabó
János, Fiola Attila, Haraszti Zsolt,
vagy az ígéretes tehetség, Hahn
János.
A paksi utánpótláscsapatok rendre jól teljesítenek ebben a szezonban is. Az Osztermájer Gábor
által vezetett U19-es gárda pontveszteség nélkül vezeti az NB II-es
bajnokságot és készül az NB I-es
osztályozóra. Az U17 várhatóan
szintén magabiztosan nyerheti
az NB II-es pontvadászatot. Az
U18-as csapat idén is az NB I.

középmezőnyéhez tartozik, csakúgy, mint az U16-os és az U15-ös
gárda. Az U14-es csapat dobogós
lesz az egy évvel idősebbek mezőnyében. A legkisebbeknél (U6–
U11) a legnagyobb eredmény,
hogy mintegy száz gyerek edz
rendszeresen az ASE- és a PSEpályán. Osztermájer Gábor hozzátette: természetesen kipróbálná
magát a felnőtt NB I-ben mint
vezetőedző, de a paksi utánpótlás-nevelésben is rengeteg szép
feladat van, és előbb a fiatalok
mellett szeretné bizonyítani rátermettségét.
-rönéPaksi Hírnök, 2013. május 17. n 17

Itt a versenyszezon
Az elhúzódó tél, és a hideg idő
miatt a vízi sportok művelői
nem tudtak a szokott menetrend szerint készülni a versenyidényre. Az ASE utánpótlás-versenyzői teljes csapattal az idén
először május első hétvégéjén,
a hagyományos tolnai évadnyitó maratonon vettek részt. A
Duna-holtágban nyolc klub és
egyesület kajakosai és kenusai
21 versenyszámban ültek vagy
térdeltek hajóba, az ASE kajakkenu szakosztályát közel ötven
versenyző képviselte. Mint Bedecs Ferenc vezetőedző elmondta: a kicsiknek nagyon kellett
már a verseny, a sikerélmény, és
a nagyobbaknak is jót tett a napi
edzések monotóniájának megtörése. Versenyzőink Tolnán 4
arany-, 4 ezüst-, 8 bronzérmet és
nagyon sok helyezést szereztek.
A szegedi kajak-kenu Világkupa-viadalon az ASE kenusa, Tóth
Márton hátizomhúzódás miatt
nem vállalta az indulást, így párja,
Mike Róbert C2 1000 m-en Vasbányai Henrikkel térdelt össze és
megnyerte a versenyt.
(joko)

Teniszhírek
Kiválóan előkészített pályák és új
labdafogó hálók várták az OB IIes bajnokság nyitó fordulójában a
csapatokat a Paksi SE Tenisztelepén. – Tartjuk az elvet, hogy csak
paksi és lehetőleg saját nevelésű
játékosokkal álljunk ki. Így került
a csapatba a 15 éves Kenyeres
Ádám és a 17 éves Pétersz Donát
– tudtuk meg Barta Attilától, a
PSE csapatkapitányától. A riválisok közt budapesti, szekszárdi,
százhalombattai, székesfehérvári
és kaposvári csapatok vannak.
A zöld-fehérek az első napon a
Tordas SE-Beac Orbita csapatát 7:2-re megverték, ám ezután
három vereség következett. A tavaszi mérkőzések után a nyáron
kettéválik a mezőny, így az őszi
meccsekre a felsőházba négy, az
alsóba három egylet kerül. -röné18 n Paksi Hírnök, 2013. május 17.

Csak a piros-kék!
Az ASE–Szolnoki Olaj KK NB
I-es férfi kosárlabda bajnoki
elődöntő második mérkőzésén
ünnepelte huszadik születésnapját az Atomic Boys szurkolói csoport. Az alapító Pruzsina
Attila és Ványi András 1993.
május 8-án Ultra Atomic Boys
néven hozta létre, akkor 2030 fő körül mozgott a tagság.
Az első, kézzel festett zászló 13
méter hosszú és másfél méter
széles volt, de szurkolói kellék volt még többek között a
sörösdobozban rázott aprópénz, a sűrített levegős duda és
rengeteg dob, a pénztárgépszalag-dobálás betiltása után pedig
átváltottak „ipari mennyiségű”
konfettire. Hamarosan elmaradt nevükből az Ultra, és maradt a ma is használt Atomic
Boys. A várva várt nagy siker a
2000/2001-es szezonban jött el,
a kaposvári kupagyőzelem után
összekovácsolódott a csapat és
a szurkolótábor. Az országon
belül mindenhova elkísérték
a kedvenceket, de ott voltak a
csehországi Opavában, Zágrábban vagy a törökországi
Bandirmában is. Tíz év elteltével generációváltás történt, a
2003/04-es idényben az Atomic
Boys életét addig szervezők,
Kiss Miklós, Éberling Ilus,
Pruzsina Attila és Ványi András
úgy érezte, át kell adni a helyet
a fiataloknak. A váltás nem volt
zökkenőmentes, az Olasz Zsolt

által vezetett, átalakult társaság
eleinte hangerőben elmaradt az
elődöktől, de a csapat sikerei
összehozták a régi és új tagokat.
A 2006-os bajnoki döntő egyetlen székesfehérvári mérkőzésére
annyian utaztak, hogy csuklós
busz szállította a szurkolókat,
de a jármű csak odáig bírta. Az
Atomic Boys 15. születésnapja
előtt nem sokkal az ASE csapata
egy igazán emlékezetes, kétszeri
hosszabbításban megnyert kupagyőzelemmel örvendeztette
meg a szurkolókat. Haladva a
korral, 2009 nyarán az Atomic
Boys egyesületté alakult, legfőbb
céljaként a következőket tűzte
ki: „A sport népszerűsítése, különös tekintettel a kosárlabda, és
azon belül is a paksi Atomerőmű SE férfi kosárlabdacsapatának népszerűsítése.”
A húsz év alatt sok minden történt a mérkőzések előtt és után
is, egyes csapatok szurkolói vagy
ellenségek, vagy barátok lettek
az idők során.
Kiss Miklós, az Atomic Boys
első vezérszurkolója: – Az időben visszafelé haladva ősellen-

Vörös tojóhibridek
650 Ft/db
Vörös és kendermagos
kakasok
(4–4,5 kg) 2300 Ft/db
Tel.: 70/215-0047

ségnek talán a bajaiakat nevezhetném, de Oroszlányban sem
voltak barátságosak hozzánk, és
hát az azóta megszűnt Tungsram Honvédosokkal sem ettünk
egymás tenyeréből. A mostaniak közül a legtöbb probléma a
körmendiekkel van, itt is-ott is
próbálkoznak. A szolnokiakkal
se jó a viszony, de ők csak otthon erősek, Sopronban pedig
focidrukkerek
próbálkoztak
balhét csinálni, sőt még Paksra
is eljöttek, de nem volt sok sikerélményük.
Pruzsina Attila, a csoport alapítója: – A szurkolótáborok közül
a szombathelyiekkel a legtartósabb a barátság. A Falco jelenlegi
két vezérszurkolója talán 16-17
éves lehetett, amikor először itt
jártak Pakson. Akkor barátkoztunk össze, és amikor a Gesztenyés úton volt a Magyar Kupa-döntő és a Szombathely is itt
játszott, a srácok velünk együtt
szurkoltak, nem a saját szektorukban. Ugyanez volt akkor is,
amikor ott volt a kupadöntő.
Soha semmi probléma nem volt
velük az égadta világon. (joko)

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

Paksi halászcsárda

Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja
rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,
igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Másodszor részesült Ericsson-díjban
Bor Julianna hetedik helyezést
ért el az OKTV döntőben matematikából a 12. évfolyamos
gimnazisták mezőnyében. Ez
számára a felvételin száz többletpontot jelent, az iskolának
pedig rendkívül jó hír, tudatta lapunkkal a Vak Bottyán
Gimnázium igazgatója. – Nem
volt még ilyen jó helyezésünk,
nagyon büszkék vagyunk rá –
emelte ki C. Szabóné Kocsiczki
Ilona. Hozzátette, Julcsi a hatosztályos képzésben vesz részt,
felkészítője Árokszállási Eszter,
aki viszont – éppen az imént
érkezett a hír – Ericsson-díjat
kapott. Ezt országos szinten
évente két fizika- és két matematikatanárnak ítélik oda. A gimnázium matematikatanárát az
igazgatónő azért terjesztette fel
az elismerésre, mert rendkívül
sokat tesz a tehetséggondozás
terén, ami az évről évre kiemelkedő versenyeredményekben
mutatkozik meg. Ő viszi az
emeltszintű matematikacsoportok felét, bemutatóórákat tart
a kollégáknak, jelentkezőknek,
központi írásbeli felvételire felkészítő programot szervez. Kezdetektől részt vesz a Nemzetközi
Magyar Matematikaversenyen,
zsűritag a Bátaszéki Országos
Matematikai Versenyen. Felterjesztője szerint elhivatott munkájával hozzájárult tanítványai
kiváló eredményéhez, sikeréhez.
Diákjait nagy szeretettel tanítja,
és rendkívül hatékonyan moti-

válja, tanórán kívül is sokat foglalkozik velük és felkészíti őket
a legkülönbözőbb matematikaversenyekre, pályázatokra. A
hátrányos helyzetű gyerekek felé
megkülönböztetett figyelemmel
fordul, munkáját elkötelezetten,
tartósan magas színvonalon
végzi. Tehetséggondozó tevékenységét nagyfokú empátia
jellemzi, tanítványai örömmel
dolgoznak vele.
– Örülök, még meg kell szoknom – reagált a hírre Árokszállási Eszter, aki 13 éve dolgozik
a Vak Bottyán Gimnáziumban.
Eszter tápiószelei, Szegeden
szerzett diplomát, harminc éve
van a pályán. Paksra 26 esztendeje költözött, az első éveket az
ESZI-ben töltötte. Itt kapta meg
az országban elsőként az Ericsson-díjat, amelynek így immár
másodízben örülhet. – Mindenki megérdemli, hogy közelebb
jusson a matematikához – reagál
a kérdésre, hogy mi motiválja.
Mint mondja, az okoz számára
örömet, ha a tanítványai megszeretik ezt a tantárgyat. Ennek
érdekében kezdetekben az ő
nyelvükön beszél, utána térnek át a matematika nyelvére.
Mindvégig lehetőséget biztosít
számukra, hogy kérdezzenek,
ha nem értenek valamit. Kedves
emlékei közé tartozik, amikor
azt mondja valamelyik diákja,
hogy megértette, meg tudja csinálni, ha megszereti, szívesen ül
le a matematikafeladatok mellé.

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

A gimnáziumban megfelelő feltételek vannak a tehetséggondozásra, van matematika szakkör
is, de ha kicsúsznak az időből,
nem sajnál szabadidejéből sem
áldozni tanítványaira. Egyébként
ilyenkor úszni, sétálni, olvasni
szeret. Régebben elsősorban tudományos-fantasztikus műveket
vett a kezébe, most szakirodalmat, ugyanis arra készül, hogy
megszerezze a PhD fokozatot.
Nevetve árulja el, hogy eredetileg ezt nyugdíjas korára tervezte, de attól egyre távolabb kerül,
ezért most fogott hozzá, hogy
összefoglalja, amit eddig tudott
és csinált, s tanuljon hozzá.
Azt, hogy a matematika állandó, hovatovább unalmas volna,
és soha semmilyen újdonságot
nem hordozna, cáfolja. Mint
mondja, több mint 13 ezer ága
van, ezért akár az is megeshetne, hogy két matematikus saját

szakterületéről beszélve nem
értené egymást. És, hogy ő mit
szeret ebben a tudományban?
Azt, hogy el lehet mélyülni benne úgy, hogy elvesszen tér és
idő, majd a megértés élményével
ajándékozza meg művelőjét.
Vida Tünde

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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LENS Optika

Paks, Dózsa György út 35.
Tel.: 75/511-246
www.lensoptika.hu

Napi hírek, friss információk
a Paksi Hírnök hírblogján:
www.paksihirnok.hu
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