Elbúcsúzik a Gastroblues Fesztivál szervezésétől, de tele van tervekkel
Gárdai György. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
15. oldal
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Küszöbön áll a Paks és a kormány
közötti különmegállapodás
Fotó: Babai István

– Lázár János miniszterrel abban
állapodtunk meg, hogy tekintettel az erőmű-beruházásra és
az előttünk álló feladatokra, külön megállapodást köt Pakssal a
magyar kormány – jelentette be
a képviselő-testület novemberi
ülésén Szabó Péter polgármes-

ter. Azt mondta, hogy napokon
belül elkészül a megállapodástervezet, amely rangsorba szedve tartalmazza azokat a beruházásokat, amelyek megvalósítását
szükségesnek tartja az önkormányzat az atomerőmű-fejlesztés kapcsán. A képviselő-testület

ezt követően átalakította a bizottsági struktúrát. A köznevelési, valamint a turisztikai bizottság megszűnt, előbbi feladatait a megnövelt létszámú humánpolitikai
bizottság veszi át Magyarné Nagy
Edina elnökletével. A turisztikai
bizottság feladatai referensekhez
kerülnek.
A grémium úgy döntött, hogy a
bérlakás-állomány hatékonyabb
hasznosítása érdekében bizottságot állít fel, áttekinti a bérlőkijelölési szisztémát, és intézkedési tervet készít, mert sok bérlő
rengeteg közüzemi tartozást halmozott fel, miközben az önkormányzat nem tudja szolgálati lakás biztosításával Pakson tartani,
illetve a városba csábítani a szakembereket.
Szintén intézkedésre van szükség az önkormányzati beruházások felgyorsításának érdekében
– hangzott el a testületi ülésen.
Egyebek között ezt szolgálja az

Közélet

a most meghozott döntés is, miszerint 2018-ban a lehető legnagyobb mértékben – tizenkét százalékkal – megemelik a polgármesteri hivatalnál alkalmazott
köztisztviselők illetményalapját, hogy megállítsák a munkatársak elvándorlását, biztosítani
tudják a szükséges munkaerőt
a gyarapodó feladatmennyiség ellátásához. Egyebek mellett abban is tükröződik a hivatal leterheltsége, hogy míg a
költségvetés egyéb mutatói időarányosak, addig a beruházási,
felhalmozási kiadások 14,5 százalékon állnak. Ennek orvoslására is koncepció készül, megvizsgálják egyebek között azt,
hogy milyen feladatokat lehet
áttestálni például a város saját
cégeihez, vagy külső erőforrások bevonásával megoldani. Az
ülésről bővebb beszámoló olvasható a paksihirnok.hu oldalon.
Vida T.

A Protheusról tárgyaltak a város vezetői
Tisztázódtak a feltételek, köztük az is, hogy
az önkormányzat a kizárólagos gazdája az
ELENA projektnek, az elnyert támogatási
összeg első részlete pedig rövidesen megérkezik – összegezte Luxemburgban folytatott
tárgyalásaik eredményét Bana János alpolgármester, az e-mobilitásra épülő mintaprojektet felügyelő munkacsoport vezetője.
Szabó Péter polgármester és Bana János alpolgármester, valamint a Protheus Holding
Zrt. új vezérigazgatója, Kiss Péter az Európai
Fejlesztési Bank (EIB) képviselőivel, köztük
az ELENA projektekkel foglalkozó főosztály
vezetőjével tárgyalt.
– A cél az volt, hogy tisztázzuk az ELENA
projekt és a Protheus Holding működésével
kapcsolatos feltételeket. A tárgyalás során
egyértelművé vált, és a bank követelménye
is az, hogy a partner az önkormányzat legyen, rajta keresztül folyjon a projekttel kapcsolatos minden tevékenység. A Protheus
Holding Zrt. csak mint támogató szervezet,
mint operátor jöhet képbe, ők fogják a projekt működtetéséhez kapcsolódó gyakor-

lati feladatokat végrehajtani, mondta Bana
János. Mint felidézte, több problémába ütköztek, de sikerült tisztázni a szerepeket:
egyértelműen az önkormányzat az ELENA
projekt gazdája. További pozitívum, hogy az
IKOP pályázat keretében elnyert elektromos
buszokat is be tudják számítani ebbe a projektbe. Ez önmagában tíz százalékos megtérülést jelent – húzta alá az alpolgármester.
A delegáció tagjai tájékoztatták a fejlesztési
bank képviselőit a további tervekről, illetve
kilátásba helyeztek egy féléves hosszabbítási kérelmet, amire – ha sikerül a lemaradásokból faragni – nem biztos, hogy sor kerül.
A tervezett fejlesztésekről Bana János azt
mondta, hogy folyik a tárgyalás az atomerőművel, mert szeretnék a szennyvíztelep melletti területet elcserélni egy másik ingatlannal. Előbbire telepítenék a buszgarázst, valamint a töltőállomásokat. E helyszín mellett
szól, hogy az atomerőmű-fejlesztéshez kötődően itt új úthálózatot alakítanak ki.
Egy másik – a várostól északra fekvő – területet is szeretne a birtokában tudni a vá-

ros, ide napelemparkot telepítenének. E célra kevésbé értékes telket használnának, a
szóban forgó területet ma legelőként használják. Az említett napelempark a Protheus
projekt keretében készül, független az MVM
Hungarowind beruházásában megvalósuló
hasonló létesítményektől, tájékoztatott az alpolgármester. Azt is elmondta, hogy ez egy
kiegyenlített energiarendszer lesz, a megtermelt energiát egy okoshálózattal autóbuszok, járművek töltésére használják.
Mostanáig az önkormányzat előlegezte meg
a szükséges anyagi forrásokat, tudatta Bana
János. Azt mondta, hogy az EIB automatikusan utalta volna az előleget, de a tisztázatlan kérdések miatt ez nem történt meg. Az
akadályok azonban most elhárultak, ezért
sor kerül az első 40 százalék teljesítésére. További 20 százalékot kap a város a 18 hónapos
jelentés után, a fennmaradó összeget pedig
a projekt végén. Az önkormányzat összesen
2 millió eurót nyert az elektromobilitásra
épülő beruházásra.
Vida Tünde
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Tükör segíti a közlekedést Információs
füzet készül
Pakson
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Forgalomtechnikai tükör segíti a biztonságos közlekedést a Kálvária utca Szentháromság tér felőli sarkán. – A balesetveszélyes szituációk megelőzésére célszerű ilyen
tükröt kihelyezni a beláthatatlan útkereszteződésekben. Az Öreghegy utca felé közlekedőktől több jelzés érkezett már az önkormányzathoz, amelyekben jelezték az
igényt. Kovács Sándor alpolgármester kezdeményezésére a tükör a hét elején kikerült
a Kálvária utca sarkára, ami nagyban segíti az Anna utca felől érkező gépjárművezetőket – tájékoztatott Hum Ferenc. A hivatal műszaki osztályának vezetője azt is elmondta, hogy városunkban három helyen

van forgalomtechnikai tükör. Ezeket gyakran megrongálják, ezért folyamatosan javításra szorulnak, pedig használják, szeretik
az autósok. Az állami utakon a Magyar Közút Np. Zrt., az önkormányzati utakon a képviselő-testület a közutak kezelője, a hatáskör gyakorlója a főjegyző, dr. Blazsek Balázs. A közútkezelői feladatok közé tartozik
a forgalomtechnikai szabályozás megalkotása, a közlekedési táblák kihelyezése és pótlása, az útburkolati jelek felfestése, valamint a
kátyúzás. – Folyamatban van a helyi közlekedési intézkedési terv felülvizsgálata, aminek részeként tavaly a lakosság észrevételeit is vártuk, hogy a paksiak véleményére figyelemmel készüljön el az új szabályozás.
A városépítő bizottság a beérkezett kéréseket megvizsgálta és továbbította az új közlekedési koncepciótervet készítő szakemberekhez. Ez a tanulmány rövidesen elkészül,
csakúgy mint a Fenntartható Mobilitás Terv,
amivel az atomerőmű-beruházás miatt várható forgalomnövekedés kezelésére keres
megoldási lehetőségeket az önkormányzat –
tudtuk meg Hum Ferenctől.
Dallos Sz.

Fórum a szolgáltatóknak
Szolgáltatói fórumot szervez az önkormányzat a Roszatom vállalattal, a beruházásért felelős fővállalkozóval közösen. A Duna Hotelben
november 24-én 18 órakor tartandó rendezvényre a szolgáltatói szektor valamennyi szereplőjét várják, például az élelmiszerellátás, a
vendéglátás területén dolgozó vállalkozásokat,
a szórakozóhelyek tulajdonosait, fodrászokat,
kozmetikusokat, rendezvényszervező irodákat, utazásszervezőket és a sportegyesületek

Jumbo Travel U ta z á s i
www.jumbotravel.hu,

jumbo@jumbotravel.hu,

képviselőit is. A találkozó célja, hogy a Pakson működő vállalkozások megismerjék a bővítéssel járó, szolgáltatói szektort érintő kihívásokat, igényeket és lehetőségeket. Az előadók
által tartott tájékoztatók után a felmerülő kérdéseikre is választ kaphatnak a megjelentek.
Szabó Péter polgármester elmondta, fontos,
hogy sokan éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy a
szolgáltatószektor is felkészült legyen az atomerőmű-beruházásra.
-dsz-
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Kétnyelvű kiadvány előkészítését kezdte meg az önkormányzat a Roszatommal
korábban létrejött együttműködés keretében. A Paksi Információs Füzetben a helyi szolgáltatók adatai szerepelnek majd.
– A kiadvánnyal az ideérkező orosz munkavállalók és a turisták mindennapjait kívánjuk megkönnyíteni – tájékoztatott Szabó Péter polgármester, hozzátéve, hogy ez
a vállalkozók és a kereskedők számára is
jó lehetőség, hiszen ingyen bekerülhetnek
az információs füzetbe, ami később elektronikus formában is elérhető lesz. Czink
Dóra turisztikai és városmarketing referens úgy tájékoztatott, hogy a paksi szolgáltatók alfabetikus sorrendben szerepelnek majd a füzetben. Megtalálható lesz
benne a nevük, a profiljuk és az elérhetőségük, leírásokat és fényképeket viszont
nem fog tartalmazni. A kétnyelvű kiadvány melléklete lesz egy magyar-orosz
nyelvű szótár is, ami szintén megkönynyíti majd az ügyintézést a magyar és az
orosz fél számára egyaránt. Az információs füzetben való megjelenéshez egy formanyomtatvány kitöltésével és beküldésével lehet jelentkezni, ami a www.paks.hu
oldalon elérhető. Ezt a seres.agota@paks.
hu e-mail címre, illetve személyesen vagy
postai úton a Tourist Info Iroda Paks,
Szent István tér 6. sz. címre kell eljuttatni. A szolgáltatók jelentkezését december
15-ig várják, a kiadvány várhatóan jövő év
elején jelenik meg.
Weller P. Hanna
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Felújították a ravatalozót Dunakömlődön
Fotó: Babai István

Augusztusban kezdődött a ravatalozó teljes
körű felújítása a dunakömlődi köztemetőben. A rekonstrukcióra 22 millió forintot
különített el a paksi önkormányzat, a kivi-

telezést a Partner Kft. végezte. – Az épület
az 1960-as években épült. A cserép elöregedett, de a vakolattal és a nyílászárókkal is
gond volt. A legnagyobb problémát azon-

ban az jelentette, hogy hiányzott egy olyan
helyiség, ahol méltóképpen el lehet búcsúzni az elhunytaktól. A felújítás keretében
ezért kialakítottak egy fedett búcsúztatóteret, valamint padokat helyeztek ki, és fákat
is ültettek – mondta el Spiesz József, a helyi
településrészi önkormányzat vezetője.
A beruházásnak része volt emellett a ravatalozó teljes körű építészeti, épületvillamossági és épületgépészeti felújítása is.
– Ezzel párhuzamosan urnafal készült, és
a ravatalozó környezetében térburkolatot
tettek le, valamint a csapadékvíz-elvezetésről is gondoskodtak. A Csárda utca felőli kerítésszakasz is megújult a személybejáróval, illetve a kapu átépítésével együtt
– tájékoztatott Hum Ferenc, a hivatal műszaki osztályának vezetője. – Van még feladat: a szemétszállítást nagy konténerekkel
oldják meg, a bekötőút azonban keskeny,
ezért szélesíteni kellene – emelte ki Spiesz
József. A ravatalozó felújításával a napokban teljesen elkészülnek. A sírkertet a DC
Dunakom Plusz Kft. gondozza.
Faller G.

Felkészültek a télre Járda lesz a strandnál
– A csúszótalpak helyett görgős
állítótalpat tettünk fel a tolólapok
mögé, amivel kíméljük az útfelületeket, ugyanis egyre több a
térkőburkolatú utca – mondta
Kalmár Zsolt, a DC Dunakom
Plusz Kft. műszaki vezetője. Az
önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretében a síkosságmentesítéssel
és hóeltakarítással megbízott
cég telepén már megtartották az ilyenkor szokásos gépszemlét, felkészülten várják
a telet. – A járműpark tekintetében nincsen változás, illetve idén is szerződést kötöttünk
olyan mezőgazdasági vállalkozókkal, akik ha szükséges, a gépparkjukkal segítségünkre tudnak lenni az utak tisztításában a külső településrészeken
– mondta el Puskás János, a
DC Dunakom Plusz Kft. ügyvezetője. A gyalogátkelőhelyekhez, buszmegállókhoz hamarosan kihelyezik a sós homokot
tartalmazó ládákat, amelyeket

a lakosság is használhat közterületi síkosságmentesítésre, a
ládákat folyamatosan utántölti a cég. A téli ügyelet november
15-én indul, amikor elkezdődik
a havazás, azonnal megkezdik a
gépek és kézi úttisztítók az első
rendű utak, valamint a buszmegállók, a gyalogátkelők takarítását, és az intézmények környékén is elkezdik a munkát,
majd fokozatosan haladnak a
kevésbé forgalmas területek felé.
A síkosságmentesítéshez a lakosság segítségét, együttműködését kérik. – Önkormányzati rendeletben meghatározott,
hogy kinek, milyen kötelezettsége van a járdák tisztításával kapcsolatban – tájékoztatott Puskás
János, kiemelve, azt kérik, hogy
havazás esetén ne az utcán parkoljanak a lakók, hanem álljanak be autójukkal a garázsba,
udvarra, de legalább a kocsifelhajtóra, amivel nagyban segítik
a hótolók munkáját.
-fg-

Járda és támfal készül az ürgemezei strandhoz vezető úton.
A bruttó 12,5 millió forint értékű beruházásra az önkormányzat adott megbízást. – Régi probléma volt, hogy itt a gyalogosok
és a kerékpárosok is az úttesten
közlekedtek, ami a viszonylag
nagy járműforgalom miatt állandó balesetveszélyt jelentett. Ennek megoldására a Gesztenyés
úti járdától a fürdő főbejáratáig
épül meg egy 420 méter hosszú,

Fotó: Molnár Gyula

fél méter széles, térkőburkolatú
járda az úttól elkülönítve, a jobb
oldalon – tájékoztatott Bana János alpolgármester, a körzet képviselője. A beruházás keretében
egy 55 méter hosszú támfal is készül a járda mellett, biztosítva a
rézsűmegtámasztást. Az építkezés, amelyre a Zo-Bau Kft. kapott
megbízást, elkezdődött, és szerződés szerint december 7-ig fejeződik be. A kivitelezés a forgalmat
nem akadályozza.
-dsz-
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FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket és a helyben
működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata a 92/2016.
(VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja a volt SZTK
épület helyén egy új irodaépület elhelyezésének céljából.
Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a véleményezési eljárás
részeként a Paksi Képtárban lakossági fórumot tart
2017.11.27-én hétfőn 17 órakor.
A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában tekinthető meg.
A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2017.12.05-ig
benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a
lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be.
A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát
és e-mail címét. A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatal címére (7030 Paks, Dózsa
György u. 55-61.) eljuttatva személyesen vagy postai úton lehet benyújtani vagy elektronikus
levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.
Azon Partnerek, akik 2017.12.05-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás
további szakaszában nem vehetnek részt.
A lakossági fórumon a fentieken túl az alábbi témák kerülnek megtárgyalásra:
• Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület telepítési tanulmányterve
• Tájékoztató a Településarculati Kézikönyvről (TAK)
• PAKS A város jövője – A jövő városa (városfejlesztési kiadvány) bemutatása
Paks, 2017. november 17.

Szabó Péter
polgármester
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Új helyen működik a központi orvosi ügyelet
Fotók: Szaffenauer Ferenc

Tizenegy év után a Rákóczi utcai, régi rendelőintézet épületéből a Tolnai út 2. szám alá
költöztették a központi orvosi
ügyeletet. A szakember gárda és
a felszereltség változatlan, a betegfogadás feltételei viszont változtak: tágasabb, komfortosabb
helyen fogadják a panasszal érkezőket.
– Szűkös határidővel, de időre át
tudtuk költöztetni a központi orvosi ügyeletet új helyére, ahol átalakítási munkálatokat is végezni
kellett mintegy 12 millió forint értékben. A megfelelő helyszín kiválasztásában segítséget nyújtott
az önkormányzat. Több ingatlant
megtekintettünk, és a Tolnai út 2.
szám alatti épület mellett döntöttünk, figyelembe véve azt is, hogy
a kollégák komfortosabb körülmények között dolgozhassanak –
tájékoztatott Molnár György, az
ügyeletet működtető Emergency
Service ügyvezetője.
A cég országos hálózattal rendelkezik, minden ügyeletnek van egy
vezetője, aki koordinálja a munkát. Pakson Kernné Béda Erika
látja el ezt a feladatot. Ahogy azt
az ügyeletvezető főnővér elmondta, a jelenlegi épületben kétszer
akkora hely áll rendelkezésükre, mint ezt megelőzően. Van külön felnőtt-, illetve gyermekváróterem és orvosi rendelő, valamint
egy kétágyas fektető. Kialakítottak

továbbá nővérszobát, két orvosi
pihenőszobát, konyhát és egyéb
helyiségeket.
Molnár György szerint országos
viszonylatban jóval a minimumfeltételek feletti a paksi központi
orvosi ügyelet felszereltsége.
– Nyolc sofőr, hét nővér, átlagosan tizenkét felnőtt-, és négy gyermekorvos lát el ügyeletet. Helyi
kollégák közül kerül ki az orvosok
kilencven százaléka, ők több mint
tíz éve együtt dolgoznak, szorosan együttműködnek, a munkán
túl is találkoznak. Két autóval látják el a területet, ami több a jogszabályi előírásoknál – tette hozzá
az ügyvezető.
A paksi kistérség – mintegy ötvenezer fő – az ügyelet ellátási
körzete. Balesetek, az életet közvetlenül veszélyeztető állapotok
esetén a mentőszolgálatot érdemes vagy kell hívni, a 104-es telefonszámon. Ha bemegy valaki a központi ügyeletre, előfordul, hogy a mentősök segítségét
kéri az ügyeletes orvos, ha a családtagok viszik tovább a beteget,
akkor is támogatást nyújtanak
a szakemberek, és természetesen telefonon is kérhetik segítségüket – tudtuk meg Molnár
Györgytől. Az ügyvezető arról
is tájékoztatott, hogy a szerződés alapján legalább három évig
maradhat az ügyelet a jelenlegi bérelt helyén, de ez meghoszszabbítható.

Az elmúlt tizenegy évben nagyon
sokféle esettel illetve beteggel találkoztak az ügyelet munkatársai.
Kernné Béda Erika véleménye az,
hogy sokan sportot űznek abból,
hogy kihívják az ügyeletet. Többször előfordult, hogy a telefonáló
jelezte, hogy rosszul van, de nem
tudta megfogalmazni, hogy mi
a problémája. Az is megtörtént
már, hogy csak megszomjazott
valaki, és egy pohár vízért csengetett be az ügyeletre.
– Leghangosabb ember a legkevésbé beteg a tapasztalatok szerint. Megfigyeltük, hogy sokszor
az infarktusos bejön az ügyeletre, és itt esik össze az ajtóban. Éppen fordítva működik, mint az elvárt: akinek be kellene jönnie, az
telefonál, akinek pedig ki kellene
hívnia az ügyeletet, mert súlyos
az állapota, bejön. Sokan torokfájás, láz miatt hívnak orvost, ahelyett, hogy alapvető dolgokat elvégeznének, például lázat csillapítanának, akár gyermeküknél is
– sorolta a tapasztalatokat a főnővér, aki azt is megjegyezte, gyakran előfordul, hogy az emberek a
háziorvos helyett veszik igénybe
az ügyeleti szolgálatot.
– Bejönnek péntek este azzal,
hogy bár egész héten rosszul voltak, nem várnak hétfőig... Fáj a
torkuk, vagy két hete köhögnek...
A nálunk megforduló betegeknek
több mint a fele sajnos ilyen pana-
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szokkal érkezik. Az is előfordulhat, hogy miattuk a valóban roszszulléttel küzdő, fulladós betegnek azt kell mondanunk, hogy
várjon, mert az orvos éppen nem
tud kimenni. A havi statisztika is
azt mutatja, hogy az indokolatlan hívások vannak túlsúlyban –
mondta el az ügyeletvezető.
Mi történik hívás esetén? A nővér
felveszi az adatokat, megkérdezi,
mi a panasz. Ha a nővér megítélése szerint a hívó csak tanácsot
kér, akkor átadja a telefont az orvosnak, aki eldönti, hogy tanácsot
ad, kimegy a beteghez, vagy behívja őt az ügyeletre. A forgalom
változó. Előfordul, hogy hétköznap este is huszonöten vannak,
influenzajárvány idején pedig
a kilencvenet is eléri a páciensek száma huszonnégy óra alatt.
Gyakran megesik, hogy több hívás érkezik, mint amennyi ellátás
bent történik – tudtuk meg.
A központi orvosi ügyelet hétköznaponként 16 órától tart nyitva egy orvossal, akihez 18 órakor még egy orvos csatlakozik,
és együtt dolgoznak másnap reggel 8 óráig. Pénteken 16-tól hétfő
reggel 8 óráig látják el a betegeket,
gyermekorvosi ügyelet hétvégeken 8-tól 12 óráig áll rendelkezésre. A központi orvosi ügyelet
változatlanul a 06/75/410-222-es
számon hívható.
Sólya Emma
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Segítő kéz kitüntetést vehettek át a városi ünnepségen
Egyikük első éveikben veszi körül gondoskodással az embereket, másikuk pedig életük alkonyán áll mellettük a munkája során.
A Segítő kéz kitüntetés idei díjazottairól van
szó: Weiszné Vass Éva kisgyermeknevelő és
Prantner Józsefné nyugalmazott mentálhigiénés nővér vehette át a város elismerését
a szociális munka napja alkalmából tartott
ünnepségen az Erzsébet Nagy Szállodában.
A díjat azok elismerésére alapították, akik
munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához,
vagy e tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak.
Fotók: Szaffenauer Ferenc

– Már gyermekként tudtam, milyen pályát
fogok választani, amiben vélhetően nagy szerepe volt annak, hogy édesanyám és nagynéném is bölcsődében dolgozott. Emlékszem
az épületre, nagy kapujára, a fenyőfákra –
mondja Weiszné Vass Éva, a Segítő kéz kitüntetés idei egyik díjazottja. Ahogy a méltatásban is elhangzott, a szekszárdi egészségügyi
szakiskola után az akkor megnyitott Ifjúság
úti bölcsődében helyezkedett el gondozónőként. Ott három évig dolgozott, gyermekei születése után pedig a Kápolna utcai bölcsődében huszonöt évig, ennek bezárásakor
pedig visszatért első munkahelyére. Két kisgyermek mellett érettségizett, majd a család
és a munka mellett szerzett felsőfokú csecsemő- és kisgyermeknevelő oklevelet. Negyven éve dolgozik a paksi szociális szférában,
a gyermeknevelés nagyon sokszor felemelő,
ám korántsem könnyű területén. Nemcsak
gondozza, neveli, hanem óvón szereti, félti

a gyerekeket, hivatásának tekinti munkáját.
Nyitott, vidám személyiség, könnyedén teremt és alakít ki bensőséges kapcsolatot a kisgyermekekkel. – A szülők a legféltettebb kincsüket, a gyermeküket bízzák ránk, ami nagy
felelősség, egyben csodálatosan szép feladat –
mondta a kitüntetett, hozzátéve, nagy öröm
számára, hogy megkapta ezt az díjat, azért
pedig külön is, mert szülők kezdeményezésére. Ez azt jelenti számára, hogy szeretik őt, és
elismerik, megbecsülik a munkáját. Ahogy az
az esten szintén elhangzott, mindenkori vezetőinek elismerését is kivívta, pontos, megbízható munkaerő. Pályájának méltó lezárása
a Segítő kéz kitüntetés, hiszen jövőre nyugállományba vonul. Weiszné Vass Éva ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy kétéves unokája, Imike ezt már nagyon várja.
– Ha visszaforgathatnám az idő kerekét a pályaválasztásig, csakis ezt a területet választanám – mondta Prantner Józsefné, a Segítő
kéz kitüntetés másik idei díjazottja, aki mielőtt mentálhigiénés nővér lett az Életfa Idősek Otthonában, harminc esztendőt egészen
más területen dolgozott, a ruhaipari szövetkezetnél volt üzemtechnikus. – Most visszatekintve a munkával eltöltött évekre, az a tíz
volt a legszebb időszak, amit az idősek otthonában töltöttem – fogalmazott a díjazott,
kiemelve, nagyon szereti az idős embereket,
öröm velük foglalkozni, sokat lehet tőlük tanulni, és nagyon hálásak tudnak lenni a törődésért. Az esten az hangzott el a díjazott
méltatásában, hogy kimagaslóan eredményes munkát végzett a paksi otthonban, az
empátia, a lelkesedés, a tudatosság, a következetesség és minőségre törekvés jellemezte.

Minden erejével azon dolgozott, hogy a lakók
életét színesebbé, könnyebbé, tartalmasabbá
tegye. Rendszeresen szervezett műsorokat,
ünnepségeket, és sikeresen bevonta az időseket a városi programokba is. Örök hitvallása a segítés. Kitűnő kapcsolatot ápolt a vallási felekezetekkel, így közösen munkálkodtak
az otthon lakóinak lelki gondozásában. Nagy
szerepe volt az intézmény udvarán lévő kegyhely kialakításában. A gondozottak és a hozzátartozók egyaránt szeretettel, tisztelettel és
hálával emlegetik Magdikát. Fáradhatatlan,
magas színvonalú, közösségépítő és közösséget összetartó példamutató munkájával érdemelte ki a Segítő kéz kitüntetést. Bár már
nyugállományba vonult, a mai napig szívesen
tér vissza az idősek otthonába segíteni, foglalkozásokat tartani. Emellett igyekszik sok időt
tölteni a családjával, két kisunokája van, egy
négyesztendős kislány és egy kétéves kisfiú.
Kohl Gyöngyi
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Márton-napi vigasságok

Fotók: Babai István

– Az újbort ünnepeljük, amelyben a borászok részéről benne van
az új esély, az újrakezdés, a mindig
fiatalság gondolata – mondta Szabó Péter, Paks város polgármestere a Sárgödör téren megrendezett
XV. Márton-napi ökumenikus új-

boráldáson. Kiemelte, bízik abban, hogy városunkra mindig jellemző lesz a megújulás, az alkotás
és az új utak keresésének vágya,
a fiatalos lendület és a tapasztaltak bölcsessége, és bízik abban is,
hogy mindehhez a sárgödör téri

Az újboráldás szokása közismert, ám borásásról valószínűleg
kevesebben hallottak. Pedig létezik, mégpedig Dunakömlődön. A rendezvény fokozatosan nyerte el a jelenlegi formáját:
kezdetben csak néhány présházban tartottak közös Mártonnapi vacsorát a présháztulajdonosok, amikor aztán a lakoma híre szárnyra kapott, évről évre egyre többen csatlakoztak hozzá, mígnem rendezvénysátorra lett szükség. Mára ezt
is kinőtték, így miután az idei esten Mayer Mihály, nyugalmazott pécsi megyéspüspök megáldotta a nedűket, majd egy
borhoz írott tréfás fohász kíséretében kiásták az előző évi újborokat, helyükre pedig elhantolták a friss nedűket, fáklyafény mellett a faluházba vonult a 104 fős társaság. Mivel ilyen
nagy létszámban vettek részt az esten, a megszokott libalakomát nem a présházsoron készítették el, hanem nagykonyhán
sültek ropogósra a liba- és kacsacombok, készült a köret és a
vöröskáposzta. A tizenegyedik alkalommal megtartott Márton-napi újborásáson is azt állapították meg a gazdák, hogy
jót tett a hegy levének földanya egyéves ölelése.

borászok boraikkal és emberi értékeikkel, úgy ahogy eddig, a jövőben is nagymértékben hozzájárulnak.
A bortermő vidékeken, Márton
napján töltöttek először az újborokból, illetve a gazdák sokszor elvitték magukkal a boraikat szentelésre a templomba. Ezt a hagyományt elevenítette fel a tizenhat
évvel ezelőtt megalakult Sárgödör
téri Présháztulajdonosok Egyesülete, amikor megrendezték az első
Márton-napi újboráldást. – Kezdeményezésünk egyre nagyobb
érdeklődést váltott ki az évek során. Az első két alkalmat az én
présházamban tartottuk, aztán
egyre többen jöttek, és ma már
az újboráldás egy nagy sátras ünnep – mondta el Polgár Zoltán, a
Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének alelnöke, hozzátéve, hogy a tizenharmadiktól az önkormányzattal karöltve
hívják a vendégeket megkóstolni a megszentelt újborokat és tisz-
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telegni azok előtt, akiknek munkája nélkül üresek maradnának
a poharak. Arról is beszámolt,
hogy a boráldási ceremónia, aminek megvalósításáért 30-40 ember dolgozik lelkesen és az atomerőmű is támogatja, idén is a kialakult hagyomány szerint zajlott.
A hangulatot a Roger Schilling
Fúvószenekar térzenéje alapozta
meg, ők végig közreműködtek az
esten, fellépett még a Bartina zenekar és a Sárgödör téri Siller Nótakör. Miután a történelmi egyházak képviselői megáldották az
újborokat, csapra verték a hordókat, amelyekből immáron négy
volt, ugyanis Siklósi Mátyás kádármester, az egyesület tiszteletbeli tagja az első három után most
egy újabb hordóremekkel ajándékozta meg az egyesületet. A hordókba olaszrizling, kékfrankos
rosé, merlot siller és zweigelt került. A borok mellé libamájpástétomot kínáltak a vendéglátók, hiszen ahogy egy régi mondás tartja: aki Márton napján libát nem
eszik, egész éven át éhezik.
A boráldásra a borászok elvihették üvegbe töltött boraikat. Régen
úgy tartották, hogy a megszentelt
nedűnek gyógyító ereje van, illetve ha cseppentenek belőle egy keveset a hordóba, nem romlik meg
a benne lévő ital. Hogy van-e paksi gazda, aki próbát tesz ezzel, arról nincsen tudomásunk, de az
biztos, hogy jó évjáratnak ígérkezik a 2017-es, erről számolt be érdeklődésünkre több megkérdezett borász.
Kohl Gyöngyi

Második alkalommal várták Márton-napi libaünnepre a lakosságot a Sárgödör térre. Az est fókuszában természetesen
a liba állt, volt libaburger, libatepertő, libazsíros kenyér, házi
kakaós csiga, amelyek mellé újborból készített forralt bort lehetett kortyolni. A rendezvényen libasimogatóval is várták a
vendégeket, ami természetesen a gyerekek körében aratta a
legnagyobb sikert. Kovács Kristóf fesztiválszervező előzetesen elmondta, hogy ezen a rendezvényen nem a nagy színpadi show-műsor a cél, hanem az, hogy a családok, baráti társaságok kellemesen tölthessenek egy estét a Márton-nap jegyében.

Atomerőmű
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A TEIT támogatja az új blokkok építését
Több évtizedes tapasztalataira támaszkodva, és figyelemmel a térség jövőjének fejlesztési és foglalkoztatási lehetőségeire, a
Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás támogatja az új
atomerőművi blokkok felépítését és hosszú
távú működését – erről nyilatkozatot adott
ki a szervezet.
A TEIT közleményében azt írja, hogy a
Paksi Atomerőmű az elmúlt 35 évben egyértelműen bebizonyította, hogy működése biztonságos, környezeti hatása elenyésző, szakembereinek felkészültsége és elkötelezettsége magas szintű. Mindezeknek
köszönhetően a települések lakossága évtizedek óta él együtt az atomerőművel és támogatja annak működését, valamint kapacitásának fenntartását.
Dr. Bálint József elnök, Kalocsa polgár-

mestere azt mondta, a Paksi Atomerőmű
12 kilométeres körzetében lévő települések társulása a 25 éves jubileumi rendezvényén döntött úgy, hogy az ország nyilvánossága előtt is kinyilvánítja támogatását
az új atomerőművi blokkok létesítése érdekében. Emlékeztetett rá, hogy 13 település tagja a TEIT-nek, így 60 ezer magyar állampolgár érdekeit képviseli.
A társulás azzal a céllal alakult, hogy őszinte, sokrétű párbeszéd alakulhasson ki az
atomerőművel, érvényesíthessék a lakosság reális igényeit a Duna mindkét partján.
A szervezet tevékenységét bizalomépítés
és együttműködés jellemzi – hangsúlyozzák a támogatói nyilatkozatban, amely azt
is részletezi, hogy a társulás képviselői betekintést nyerhetnek az alkalmazott nukleáris technológia bármely pontjára, a szer-

vezet helyszíni társadalmi kontrollt végezhet, információkat gyűjthet és terjeszthet,
emellett saját sugárvédelmi környezetellenőrző rendszert is működtet. A TEIT és a
Paksi Atomerőmű negyedszázados együttműködése már európai mintapélda.
– Harmincöt éve együtt élünk az atomerőművel, korrekt kapcsolat alakult ki. Mivel
megismertük a Paks II. terveit, részt vettünk a környezetvédelmi engedélyezés folyamatában, hiszen minden településen
tartottak közmeghallgatást, egyértelműen
kinyilvánítjuk, hogy ez a települési társulás támogatja az új blokkok építését – húzta alá az elnök. Hozzátette, a tervezett blokkok modernebb technológiát képviselnek,
megépítésük az energiaellátást szolgálja, de
fontos hozadéka a területfejlesztés is.
Vida Tünde

Az ESZI a legsikeresebb alapítványi
fenntartású szakgimnázium
Ismét előkelő helyen szerepel a
paksi Energetikai Szakgimnázium és Kollégium a középiskola-választást segítő, nemrégiben
megjelent ranglistákon. A Nők
Lapja Iskolaválasztó kiadvány
összeállítása szerint az ESZI a
legsikeresebb alapítványi fenntartású szakgimnázium.
Harmadszor jelent meg a Nők
Lapja Iskolaválasztója. A lap a
„120 legsikeresebb középiskola” címmel közölt rangsort, itt a
paksi ESZI saját kategóriájában,
az alapítványi szakgimnáziumok
között, az első. Ebben a kategóriában 118 intézmény munkáját,
eredményeit vetették össze. Ám
– mint Horváthné Szűcs Marianna, az ESZI Intézményfenntartó
és Működtető Alapítvány ügyvezetője felhívta a figyelmet – iskolájuk az ország összes szakgimnáziumi intézményt tekintve is a
legmagasabb pontszámmal büszkélkedhet. A KSH adatbázisa szerint ez 744 állami, alapítványi,
egyházi szakgimnáziumot jelent.
Már ötödik éve készít a HVG hasonló összevetést. A „HVG 100

legjobb gimnázium és szakgimnázium 2018” című kiadványa
alapján is az élmezőnyben szerepel az atomerőmű bázisiskolája.
Itt minden alapítványi intézményt
egy kategóriában minősítettek, az
ESZI az előkelő 9. helyen szerepel, a környezetvédelem szakmai
rangsorban pedig 5. helyet ért el.
A paksi iskolán kívül csupán egy
Tolna megyei intézmény került
a legjobb száz közé, a szekszárdi
Garay János Gimnázium saját kategóriájában 55. lett.
– Évek óta nagyon jól szerepel az
iskolánk, de az idei összevetésben,
ami a tavalyi év munkáját tükrözi,
fantasztikusak az eredményeink.
Azt gondolom, nagyon büszke lehet a város, az alapító Paksi Atomerőmű, a kuratórium, élén Mittler
Istvánnal, valamint az ESZI minden dolgozója – húzta alá Horváthné Szűcs Marianna.
Csanádi Zoltán, az intézmény vezetője azt mondta, hogy a két kiadvány szakértők által elkészített összevetése során figyelembe
vették az érettségi eredményeket
matematika, magyar, történelem,
idegen nyelv tantárgyakból, és a

Fotó: Babai István

10. évfolyamban végzett matematika és szövegértés kompetenciamérés eredményeit. A két szempontrendszer eltér ugyan, de hasonló szellemű, az értékelésnél
még olyan kritériumok is szerepet
játszottak, mint az OKJ technikusi végzettség, a felvételi eredmények, illetve az iskolai ellátottság
humánerőforrás, eszközállomány
és internetelérés tekintetében.
Az ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány mind a
két eredmény okán nagyon büszke a diákjaira, az összes ESZI-ért
munkálkodó pedagógusra és dol-

gozóra – értékelt Mittler István,
az alapítvány kuratóriumának elnöke, külön kiemelve a szeptemberben búcsúzó korábbi igazgató,
Szabó Béla és az intézmény élén
őt követő Csanádi Zoltán munkáját. – Köszönet illeti az alapító
Paksi Atomerőművet a folyamatos támogatásért, ami biztosítja a
kiváló oktatási hátteret – fogalmazott. Hozzáfűzte, hogy nemcsak
komoly visszajelzést, hanem hatalmas motivációt is jelent a mostani minősítés, és fontos üzenet
a középiskolát választó diákok és
szülők számára.
-vt-

10 n Paksi Hírnök, 2017. november 17.

HELLO ERŐMŰ
DOLGOZÓK!
A KEDVEZMÉNYEK JÁRNAK ÖNÖKNEK!

▪ 10 000 FT-OS UTAZÁSI UTALVÁNY
SZÁMLANYITÁS MELLÉ
▪ MKB KLUB VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNYEK
▪ JÁTÉK EGY ÁLOMUTAZÁSÉRT
7030 Paks, Dózsa György út 79.
7100 Szekszárd, Garay tér 8.
www.mkb.hu/mvmpaks

06 80 333 660
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A Paks II. projektről beszélgettek
Közvetlen, kötetlen, részletekbe menő beszélgetés zajlott a PADOSZ Klub legutóbbi találkozóján, ahol Süli János miniszter
és Bognár Péter humán igazgató (Paks II.
Atomerőmű Zrt.) voltak a vendégek. Bár
dolgozói érdekképviselet volt a meghívó fél,
korántsem csak „munkaügyekről” esett szó.
Kérdésünkre, hogy miért fontos miniszteri
szinten tájékoztatást adni a PADOSZ Klubban és hasonló fórumokon, Süli János azt
mondta, ez nem miniszteri, hanem baráti
látogatás volt, miniszterként.
Süli János szerint a legjobb hírvivők a saját
munkatársaik, nyugdíjasaik, mert meg tudják sokszorozni az üzeneteket. – Régóta ismerjük egymást, elfogadják, amit mondunk, és hitelesen adják tovább – indokolt.
A résztvevőket minden aktuális hír érdekelte, tudni szerették volna, hogy a tévében,
híradásokban elhangzottakból mi a valóság.
Süli János sorra megválaszolta a kérdéseket,
a kifizetést érintőktől az ellenzéki kritikákra
vonatkozókig. Leszögezte, hogy a szerződéses összeg kőbe van vésve, nem fog „elszállni” a projekt. Az alvállalkozókat az orosz fél
választja ki, a felek „közelítése” érdekében
november 20-án, 21-én, Budapesten fórumot rendeznek vállalkozóknak – mondta a
miniszter. Hozzátette, komoly integrációra
lesz szükség, mert a kisvállalkozók önállóan, eltekintve néhány igen speciális esettől,
nem fognak tudni labdába rúgni. – Tagjain-

Fotó: Vida Tünde

kat, hozzátartozóikat jelentősen foglalkoztatja Paks II. kérdése. Úgy gondoltuk, attól kérünk információt, aki a legjobban ért
hozzá, aki leginkább elkötelezettje. Süli Jánost ismerjük, tudjuk, hogy őszintén, tisztán, a mi nyelvünkön beszél – indokolta a
meghívást Lőrincz László. A PADOSZ elnöke azt mondta, minden beruházással kapcsolatos kérdés a figyelem középpontjában
van, s nem csak az, hogy lehet-e munkához
jutni a beruházásban. Komolyan érdekli az
embereket, hogy milyen hatással lesz a vá-

rosra. A PADOSZ készül a projektre, egyrészt a tagtoborzásra, mert a Paks II.-nél
még nincsenek tagjai, másrészt kötöttek egy
megállapodást a Roszatom szakszervezetével, aminek részleteit majd akkor dolgozzák ki, amikor már tudják, mikor, hányan
érkeznek. A szakszervezet segíteni kívánja
az orosz munkavállalókat, emellett kulturális színtere is van az együttműködésnek, és
igyekeznek elősegíteni a személyes kapcsolatok kiépítését is.
Vida T.

A kiégett fűtőelemek sorsa volt a téma
Hogy mi lesz a végleges sorsa a paksi atomerőműben keletkezett kiégett nukleáris
üzemanyagnak, mostanáig nem dőlt el. A
földalatti tárolóban való elhelyezés csak
egyike a lehetőséges verzióknak, hiszen
több lehetőség is adódik a további hasznosításra – hangzott el a Paksi Energetikai Kerekasztal novemberi találkozóján.
Hetzmann Albert koordinátor azt mondta,
a fűtőelemek sorsa gazdasági és társadalmi
szempontból is fontos, ezért 2015 óta viszszatérő téma a találkozóikon. Ezúttal a ku-

tatás-fejlesztés oldaláról közelítették meg
a kérdést, és dr. Horváth Ákost, az MTA
Energiatudományi Kutatóközpont főigazgatóját kérték fel előadásra. A kiégett fűtőelem nem hulladék, de jelenleg hazánkban nem foglalkoznak részleteiben az újrahasznosítással, ahogyan máshol sincs erre
alkalmazott módszer – mondta dr. Horváth Ákos. Egy olyan erőműben, mint a
paksi, évente csupán 50 kg továbbhasznosítható anyag keletkezik, ennek kinyerése
nem gazdaságos. Habár a nemzeti straté-

giával összhangban folynak kutatások egy
végleges tároló építése érdekében, a főigazgató szerint nem szabad elvetni a hasznosítás lehetőségét, ezért nemzetközi kutatási programokban vesznek részt. Az előadó
szavaiból kiderült, hogy a kutatási területen komoly a nemzetközi összefogás, és az
újrahasznosítás elvi megoldása is ismert,
a technológia megvalósítása azonban még
várat magára. Dr. Horváth Ákos beszélt
arról, hogy a visegrádi országok nukleáris kutatóintézetei 2013-ban létrehozták a
V4G4 Kiválósági Központ együttműködési programot a negyedik generációs gyorsreaktor fejlesztésére. A projektben Magyarország a fűtőelem-ciklus zárási kutatásokért felel. Egy ilyen gyorsreaktor a kiégett
fűtőelemek felhasználása mellett alkalmas
lenne a jövő üzemanyagának megtermelésére is – fogalmazott a főigazgató.
Vida Tünde

Mozaik
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Korip-horgolással segíthet a korababáknak
A koraszülések aránya Magyarországon 9
százalék, ami azt jelenti, hogy havonta 500600 pici érkezik a vártnál hamarabb, nagyjából harmaduk intenzív koraszülött osztályon kezdi meg az életét – mondja dr. Bősz
Ildikó, akinek kezdeményezésére már Pakson is van mód szervezetten segíteni a Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE)
munkáját az inkubátorokba kerülő koripok
horgolásával, ruhagyűjtéssel.
– Változó, hogy ki hogyan éli meg azt, ha a
babája idő előtt érkezik, hogyan, mennyi idő
alatt tudja feldolgozni, elfogadni. A KORE
minden lehetséges módon segíti a koraszülött babák szüleit, honlapjukon, a koraszulott.
com-on számos információt találnak az érintettek, de a közösségi médián keresztül is felvehetik a kapcsolatot az egyesülettel, sőt ilyen
módon egymásra is találhatnak a korababás
szülők. A KORE többek között ruhagyűjtéssel is foglalkozik, aminek keretében most már
horgolt, színes kis polipokat (korip) is eljuttatnak a koraszülött osztályokra – számolt be
róla dr. Bősz Ildikó önkéntes, kiemelve, hogy
a korip több egy játéknál. – Ez a figura mindvégig az inkubátorban marad a picivel, aki bele
tud kapaszkodni a köldökzsinórra emlékeztető csápjaiba, és nem a „rideg” csöveket markolássza. A csápocskák tapintása igazoltan jó hatással van a korababákra, mivel a méhen belüli létre emlékezteti, és így megnyugtatja őket.
Emellett üde, vidám kis színfolt, ami a szülőkre
és a kórházi dolgozókra is jó hatással van – fej-

Fotó: magánarchívum

tegette Ildikó. Ilyen koripokat készítenek most
már Pakson is. – Magam szívesen kézimunkázok, és azt gondoltam, miért ne kötném öszsze a kellemeset a hasznossal. Az első helyi
korip-horgoló összejövetelt Sáfrány Szilviával
karöltve bonyolítottuk le, aki megkeresésemre
azonnal az ügy mellé állt, a programot befogadó Kincskereső Gyermekkönyvtár nemkülön-

ben. A találkozón lépésről lépésre megtanítjuk
a korip készítését, ugyanis nem mindegy, hogy
milyen a nyolckarú külleme, mérete, milyen
fonalból és töltettel készül – emelte ki.
– Közel húszan jöttünk össze az első alkalommal – vette át a szót Szilvia, aki azt is elmondta, hogy neki inkább a varrás a terepe, de ennek is hasznát tudják venni, ugyanis takarókra, lepedőkre is szükség van. Arra is felhívták
a figyelmet, hogy azok is tudnak segíteni, akik
nem szeretnének horgolni, varrni. – Szívesen fogadunk 44-50-es méretű ruhácskákat,
textilpelenkákat, valamint pamutvászon, flanel, bébiplüss és polár anyagot, fonalból pedig
Catania Originalst és Catania Colort, két motringból három polipot tudnak készíteni az önkéntesek – sorolta Szilvia. A felajánlásokat két
adománygyűjtő ponton lehet leadni, a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, illetve a Szembogár Optika üzletben. Az összegyűlt ruhákat,
anyagokat, koripokat az egyesület budapesti
központjába juttatják el. A KORE folyamatosan felméri a koraszülött osztályok igényeit, és
ennek megfelelően juttatják el oda és azt, ahol,
és amire éppen szükség van. Mivel a kis polipot minden baba megkapja, folyamatos utánpótlás kell, sok-sok koripot kell készíteni, minél több önkéntesre van szükség – emelte ki Ildikó és Szilvia, akik a második korip-horgolós
találkozót november 18-án 10-től 14 óráig
tartják a Kincskereső Gyermekkönyvtárban.
Az időpont nem véletlen: november 17-e a koraszülöttek világnapja.
-gyöngy-

Dániában kezdett egy önkéntes csapat polip figurákat horgolni koraszülötteknek, aztán ez több országban elterjedt, Magyarországon 2015-ben a KORE a dánok jóváhagyásával látott hozzá a minta adaptálásához. Az első polipkák még az év nyarán kerültek koraszülött osztályokra. A Korip figura hazai mintája balesetvédelmi és sterilizálási szempontokat is figyelembe véve készült el. A minta jogvédett és a Koripok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

Elhunyt Riczkó Józsefné
Életének 66. évében hosszú, de méltóságteljesen viselt betegségben a közelmúltban
elhunyt Riczkó Józsefné Martyán Ágnes, a
paksi 4. számú, majd Herman Ottó Általános Iskola igazgatója.
1951. június 10-én született Gyöngyösön,
tanítói diplomáját az esztergomi tanítóképző főiskolán szerezte. Férjével, Riczkó Józseffel 1971-ben kötöttek házasságot, 1979ben költöztek Paksra. 1980 januárjában kezdett el tanítani az akkor 2. számú Általános
Iskolában, a 4. számú Általános Iskola megalakulásakor igazgató-helyettesi megbízást

kapott, majd az iskola igazgatójának nevezték ki. Tíz éven át állt az intézmény élén.
Pályája csúcsán is ember tudott maradni,
szerény, halk szavú, a gyerekeket és az embereket tisztelő személyiség volt. Szakmai
munkáját elismerték, és két állami kitüntetésben is részesült. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 1983-ban Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt adományozott neki, 2008-ban a Magyar Köztársaság
Oktatási és Kulturális Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéssel jutalmazta.
Vida T.

Mozaik

Tálentum: Benedeczky Lehel
Ötévesen kezdett el sakkozni Benedeczky Lehel, aki már
több nemzetközi versenyen ért
el kiemelkedő eredményt. Legutóbb Pakson, a Sakk NB I/B
Charousek csoportjában győzött.
– A nagypapám tanította meg
nekem és a testvéremnek a sakkozás alapjait. A sakk klubba első osztályos koromban kerültem be, nagyon jó volt a társaság, itt ragadtam – mondja
Benedeczky Lehel. Először azt
kell megtanulni, hogy melyik
bábu mi és hogyan lehet lépni vele, aztán jöhetnek a szabályok, amire már lehet fokozatosan építkezni. A játéknak több
szakasza van, amelyeket külön
taglalunk. Minden bábu egyenértékű: mindegyik másban erős,
másban gyenge, mindegyik
máshogyan lép, együtt alkotnak
egy egészet.

Az edzéseken az idősebbek
sakkoznak egymással, gyors
partikat játszanak, míg a fiatalabbaknak az edző megtanítja
a nyitásokat, illetve a kombinációkat, azaz különböző állásokat rak fel, amelyekben meg
kell találni a győzelemhez vezető utat.
Lehel, aki azt is elárulta, hogy
hétévesen szerepelt először megyei szintű versenyen, felnőtt
megmérettetésre második osztályos korában ment először
edzője kíséretében, egyéni és
csapatversenyben is játszik az
ASE színeiben.
Lehelt Vidéki Sándor nemzetközi nagymester tanítja. – Sok
versenyre kell járni, és ha nagyon jó vagy, jönnek az eredmények – emelte ki az ifjú sakkozó, hozzátéve, hogy a legemlékezetesebb megmérettetése egy
nemzetközi verseny volt Ausztriában, ahol a B csoportban ját-
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

szott. Az utolsó partiján múlott,
hogy megnyeri a versenyt vagy
valahol a középmezőnyben végez. Végül sikerült megnyernie
egy orosz fiú ellen a játékot, és
első lett. Nálam nagyobb tudású
játékost megverni szép emlék –
emelte ki.

– Ahhoz, hogy valaki igazán magas szintre eljusson a sakkozásban, nagyon sokat kell gyakorolni. Akik ebből szeretnének
megélni, azok napi 12-14 órákat
játszanak, és magántanulók. Én
inkább hobbinak szeretném megtartani a sakkozást.
Sólya E.

Huszadik alkalommal öko-vetélkedtek
Fotó: Molnár Gyula

A felnőttek is szívesen játszanak,
amire jó példa az ÖKO Munkacsoport Alapítvány töretlenül sikeres Szeresd, óvd és védd! elnevezésű vetélkedője. A civil szervezet
kiemelt célja a környezettudatos
magatartás kialakítása, ezzel öszszefüggésben az ismeretterjesztés. Ezt célozza a szervezettel egyidős tudáspróba. A program népszerűségét jelzi, hogy az óvodák

és iskolák mellett más civil szervezetek, intézmények is delegálnak csapatot, illetve Paks határain
túlról is jelentkeznek. Kezdetben
általában a környezetvédelemről
volt szó a megmérettetésen, majd
úgy döntöttek, hogy sorra veszik
Magyarország nemzeti parkjait,
az idei évtől pedig a vizes élőhelyek állnak a vetélkedő fókuszában. Elsőként a Balatonnal, ter-

mészeti és épített környezetével
foglalkoztak.
A Csengey kulturális központban megtartott vetélkedőn tíz
csapat vett részt, akik a már megszokott módon bemutatkozóval készültek, majd minden tudásukat latba vetve haladtak végig a feladatokon. A versenyt a
Paksi Deák Ferenc Általános Iskola Balatoni Sellők nevű csapa-

ta nyerte, így ők vihették haza a
vándorkupát. A második helyen
a Nagydorogról érkezett Maradék kecskekörmök elnevezésű
formáció végzett, harmadik pedig az Eötvös utcai tagóvoda Tihanyi visszhangok nevű csapata
lett. Ez volt a huszadik vetélkedő,
amivel kapcsolatban Jantnerné
Oláh Ilona, az alapítvány vezetője azt mondta, összegzésre késztette a jubileum. – Több kezdeményezésünk vált hagyománynyá, így a Föld-napi rajzpályázat,
a Séta az egészségért program, az
életfa akció, ismeretterjesztő előadások, képzések. Büszkeséggel tölt el, hogy kitartó munkával, „életben tudtuk tartani” ezt
az eseményt is – fogalmazott,
hozzátéve, hasonló, felnőtteknek
szervezett szellemi csapatvetélkedő nincsen Pakson, a szponzoroknak köszönhető díjak motiválóak, kellemes időtöltés, és lehetőséget ad barátok, ismerősök
találkozására.
-kgy-

14 n Paksi Hírnök, 2017. november 17.
Közélet

Mozaik

Hat országba kerülnek az Örökségünk díjai
Fotó: magánarchívum

Örömmel nyugtázta Bagdy László tanácsnok, hogy a Paksról indult Örökségünk
mozgalomhoz Texastól Mórágyig, Kézdivásárhelytől Új-Zélandig, igen sokan csatlakoztak. A város tanácsnoka minderről Budapesten, a Magyarság házában beszélt. A magyar
nyelv napjára időzített sajtótájékoztatón hozták nyilvánosságra a mozgalom idei pályázatainak eredményét. – Ennek a mozgalomnak megtartó, kohéziós ereje van – fogalmazott Bagdy László. Tíz országból negyvenkét
mini dokumentumfilm, valamint hét országból harmincöt klip érkezett az Örökségünk

mozgalom felhívására. Az értékelésüket végző zsűri tagja volt Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója, Sipos Ika, az Ausztráliai
Magyarok Szövetsége elnöke, Bokor Balázs, a
Magyar Hollywood Tanács elnöke, Kapitány
Zsolt, a Tolna Megyei Önkormányzat alelnöke és Szabó Péter, Paks polgármestere. Örökségünk klip kategóriában a dallasi magyar
közösség (Texas, USA) kapta az első díjat,
második helyen az aradi Csiky Gergely Főgimnázium (Románia) végzett, a harmadik
helyen pedig Gyulafirátót (Magyarország) és
Vukovár (Horvátország) osztozik. A Törté-

netek a ládafiából címre keresztelt mini dokumentumfilm kategória fődíja Paks testvérvárosába, Kézdivásárhelyre kerül, Kis Emese kapja, a második díjat Megyeri Gábornak
ítélte a zsűri, ő Zentáról (Szerbia) küldte be
filmjét, míg a harmadik díj Nagyidára (Szlovákia) került, Kupec Zsolt és Ádám Szabolcs kapta. – Nagyon kedves feladat volt
az értékelés, örömmel néztem a külhoni területekről, tengeren túlról érkezett filmeket
nemcsak a Magyarság Háza igazgatójaként,
hanem néprajzosként is. Ez egy kincsesbányának tűnt számomra, főként a Történetek a ládafiából kategória – fogalmazott Csibi Krisztina. – Észrevettem már nagyon korán, hogy ez sokkal komplikáltabb, nehezebb
feladat, mint gondoltam – mondta a bírálatról Sipos Ika, az Ausztráliai Magyarok Szövetségének elnöke. Elárulta, hogy még ma is
alig tudja végighallgatni a dalt anélkül, hogy
elszorulna a szíve, könnybe lábadna a szeme.
– Harminc éve élek Ausztráliában, a család
és egyéb munkáim mellett azon dolgozom,
hogy továbbadjam, „megőrizzem, megtanítsam” a fiatal generációnak a nyelvet, hogy
Magyarországtól ennyire távol is megmaradjanak a magyar közösségek – hangsúlyozta.
Azt mondta, Gyulai István úgy fogalmazta
meg a refrénben azt, amit ők éreznek, hogy
mára ünnepeik része lett a dal, „állandóan ott
van velük”.
-vt-

Bemutatta első lemezét a Pirkadat
Fotó: Molnár Gyula

A Pirkadat együttest Bese Dóra és
Kováts Gergely alapította. A poprock-country-blues stílusok keverékéből álló saját számokat játszó csapatnak 2017 nyár elején jelent meg első nagylemeze „Vászon

és húr” címmel. A korong 12 dalt
tartalmaz, melyből tíz magyar,
kettő pedig angol nyelvű. A lemez
bemutató koncertjére várta a közönséget a formáció a Csengey
Dénes Kulturális Központ aulá-

jába, amely zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Az est egy ráhangolódó rövidfilmmel kezdődött,
amely képekben foglalta össze a
lemez „életútját”.
A záró filmkockára a húrok
közé csapott a zenekar, és elkezdődött közel másfél órás koncertjük. Élőben első alkalommal
volt hallható a lemez teljes anyaga, amely mellett három új dal is
elhangzott. Az album nyár eleji
megjelentetését követően új tagokkal bővült a csapat annak érdekében, hogy élőben is ugyanúgy tudjanak megszólalni a számok, ahogyan a stúdióban, ahol
egy zenész több hangszert is feljátszhat. Másfelől Lengyel Zita, a
zenekar hegedűse júniustól főállású édesanya lett, így más vette át a helyét. Szeptemberre ala-

kult ki az új felállás, amiben az
alapító két tag mellett Kónya
Zoltán maradt a dobok mögött,
Bodroghalmi Levente billentyűkön játszik, érkezett Kiss Györgyi (hegedű), Árki Zsuzsanna
(vokál), Virág Péter (basszusgitár), illetve két vendég közreműködőjük is volt Madács György
(szaxofon) és Magyar Zoltán
(gitár) személyében. – Az elmúlt
két hónapban a lemezbemutatóra készültünk, a koncertünk a
záróakkordja volt ennek a hoszszú folyamatnak – mondta el
Kováts Gergely, hozzátéve, hogy
nem kívánnak megállni, szeretnék több helyen is bemutatni a
lemezt élőben, illetve újabb albumot is terveznek, amire 7-8
számot már megírtak.
-kgy-
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Fotó: Molnár Gyula

Jó napot, mi újság?

Gárdai György
Leteszi a lantot, azaz a fesztivál szervezését Gárdai György, de nyugodt a rendezvény felől, mert biztos kezekben tudja. Gyerekei, Viktória és Ádám, illetve menye, Éva
veszik át a kivételes örökséget. Nem lesz nekik idegen a dolog, belenőttek a fesztiválba,
ám a szükséges tudást nem csak a gyakorlatban szerezték meg. Viktória fuvolaművész, Hágából néhány éve Pécsre költöztek, így már a távolság sem akadály. Ádám
vendéglátóipari középiskolát végzett, majd
Baján művelődésszervező, a Szegedi Tudományegyetemen informatikus könyvtáros,
később pedig tanári diplomát szerzett, felesége idegenforgalmi és szállodai közgazdász, a szakdolgozatát a Gastrobluesból írta.
E tekintetben egyébként nem ő az egyetlen,
többen is megtették már ezt. Viktória két
gyermeke, bár csak 13 és 16 évesek, a legutóbbi fesztivál templomi koncertjén már
segítettek a tolmácsolásban.
Gárdai György szerencsés dolognak tartja,
hogy a hetvenedik születésnapja előtt meg
tudta rendezni a huszonötödik fesztivált, azt
pedig kifejezetten üzenetértékűnek, hogy

addig megjelenik a hetvenedik adathordozó is a Gastroblues Fesztiválról. Természetesen a kiadványok készülnek, Kaktusz –
ahogy barátai szólítják – ezt még levezényeli, ahogy a december 9-i lemezbemutatót is.
Beceneve annak kapcsán merül fel, amikor
arról mesél, mennyi mindent kapott a fesztiváltól. Például azt, hogy olyan emberekkel,
akiket csak messziről csodálhatott, mostanra napi kapcsolatba került. Világsztárok sétáltak a Gastroblues kocsma kerthelyiségében. Például Spencer Davis, aki egyszerűen hátba veregette, s arról érdeklődött: hogy
vagy Kaktusz…
Míg beceneve máig elkísérte, arra már lehet, hogy sokan nem is emlékeznek, hogy
nem vendéglátósként, főleg nem fesztiválszervezőként kezdte pályafutását. Erősáramú technikusi végzettségét a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Középiskolában
szerezte, utolsó „állami” munkahelyen, felsőfokú energetikusi végzettséggel, a dunaújvárosi 26-os Állami Építőipari Vállalatnál
dolgozott. Néhány alkalommal járt az atomerőmű-építkezésen kiküldetésben. A '80-as

évek közepén visszaköltözött szülővárosába,
Paksra, ahol családjával, barátaival felépítette, megnyitotta és útjára indította a „leánykori nevén” Új Hullám blues-rock-jazz
kocsmát. Ritkaság, ha egy vendéglő megéli
a harmincadik születésnapját. Márpedig az
övé 1987. december 4-én kapta a működési engedélyt, s ha állandó nyitvatartása nincs
is, Gastroblues fotókiállítása igen, és rendezvényeknek is otthont ad.
Beszélgetésünk helyszínéül is ez szolgál. Az
asztalon többek között egy vaskos paksaméta: a fesztiválról született cikkek. Eltette
mindet, nagyjából 13 kilogrammot nyomnak. A fesztiválhoz fűződő zenei és fotóarchívum is kivételes. Ennek a feldolgozásával
szeretne foglalkozni, mondván ez „nyugdíjas meló”. Tele van ötletekkel, például tervez
egy sorozatot, Best of Gastroblues mottóval, olyan előadók legjobb koncertfelvételeit
gyűjti majd egy-egy albumra, akik nyolc-tíz
alkalommal felléptek nála.
Annak idején háromszáz kazettából álló archívumot adott katalogizálva a könyvtárnak, most egy kétezer darabos CD-gyűjtemény van a birtokában. – Ha innen elköltözünk, dönteni kell a sorsáról – jegyzi meg. A
ház csizmadiamester nagyapjáé volt. Azóta
amióta ide visszajöttek, néhány kivételtől eltekintve mindenki segítségére volt. Melléállt
az önkormányzat, az atomerőmű és számos
kivételes személy, így juthatott el a fesztivál oda, ahol most tart. Negyedszázad eredményeit felsorolni meg sem próbálkozik, de
tényként jegyzi meg, hogy ez az egyetlen a
műfajban, ami 25 évig fennmaradt, tagja lett
az Európai Blues Uniónak, magyar Guinness-rekord fűződik a nevéhez, több millió
forint adománnyal segítette a határon túli
magyarokat. – Ez persze nem az én egyedüli
érdemem. Büszke vagyok a családomra, hálás a rengeteg önkéntes segítőnek – mondja.
Hozzáteszi, a blues- és borbarátok évről évre
elfoglalják Paks város szálláshelyeit, sátrat
vernek, és elviszik kedvenc városa jó hírét a
nagyvilágba.
A fesztivál eredményeire mások is felfigyeltek, megyei Prima díjat, Tolna Megye Művészetéért plakettet kapott, tiszteletbeli székellyé avatták, és ismeretei szerint az ő családjuk az egyetlen, ahol két Pro Urbe díjas
van, édesapja után ugyanis ő is megkapta
Paks rangos kitüntetését. A legutóbbi elismerés, hogy a Gastroblues Fesztivált első
körben vették fel a paksi Települési Értéktárba, ma már ott van a Nemzeti Értékek
között a kulturális örökség kategóriában.
– Nagyon jó érzéssel szállok ki az egészből, annyi mindent köszönhetek ennek a
fesztiválnak, amit elmondani nem lehet –
mondja.
Vida Tünde

Közélet
Mozaik
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Kilencvenedik születésnapján köszöntötték
– A nyugállományba vonulásomkor azt kívántam, hogy
legalább tíz évem legyen, ami
többszörösen megadatott –
mondja Nepp András, aki október 31-én töltötte be a kilencvenedik életévét. András bácsi
Pakson született szülei tizenkét gyermeke közül kilencedikként. A család a Völgy utcában
élt, és miután András bácsi házasságot kötött választottjával,
Gaál Máriával, közös életüket is
ott kezdték. Nagy nap volt számukra, amikor saját házba költözhettek, akkor már négyfős
családként, mert időközben
megszületett két gyermekük,
Ádám és Zsuzsanna. András
bácsi a mezőgazdaságban dolgozott, napszámba járt, volt
arató- és cséplőmunkás, majd
a téeszesítés után a Dunamenti

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Mg. Tsz-ben munkálkodott közel harminc esztendőt, néhány
évig a kilométerekre lévő tehenészetben, ahova kerékpárral
járt, majd több mint húszat a

sertéstelepen. A munka mellett
műveltek saját szőlőt, állatokat
is tartottak, úgyhogy rengeteget dolgoztak, de párjával megosztották a munkát, és örültek

annak, hogy amit szerettek volna a családnak, azt elérték. Feleségével hatvannyolc esztendő
után kellett végső búcsút mondaniuk egymásnak, Maris néni
idén tavasszal hunyt el. András bácsi jól tud gondoskodni
magáról, de mindkét gyermeke a közelében él, így napi szinten látogatják, segítenek neki
mindenben. Az ünnepelt szívesen olvas újságot, tévézik és sétál. A hosszú élet titka szerinte
a munka és a jóleső ételek, amelyeket akár maga is elkészít, hiszen már ifjú korában is otthonosan mozgott a konyhában,
sokszor megfőzte az ebédet
két műszak között. András bácsi születésnapjára összegyűlt a
család, közöttük öt unokája és
öt dédunokája.
-gyöngy-

Új helyen működik a paksi Karitász
A plébániahivatal épületébe költözött a Katolikus Karitász paksi csoportja, amire elsősorban a korábbi, bazársori székhelyük
rossz állapota miatt volt szükség. Új helyükön sokkal komfortosabb körülmények között munkálkodhatnak, és nagyobb hely áll
a szervezet rendelkezésére. Az új katolikus
plébános, Kutas Attila ajánlotta fel a plébánia helyiségeit – tájékoztatott Pálmai Klára. A paksi Karitász operatív vezetője azt is
elmondta, hogy új helyükön tartós élelmiszerek tárolására is van módjuk, illetve raktárhelyiséget is ki tudtak alakítani, így több

adomány elfér. A Katolikus Karitász nagycsaládosoknak, szegény sorsúaknak segít,
de megjelentek a „margón élők” is: jelenleg
többnyire hajléktalan férfiak veszik igénybe
a szervezet szolgáltatásait, akik a tartós élelmiszer, meleg ruha mellett szeretetet, jó szót
is kapnak. Azt, hogy a Karitász segíthessen a
rászorulóknak, elsősorban a hívők adományai teszik lehetővé. Kovács Sándor alpolgármester elmondta, hogy közéleti személyként és magánszemélyként is fontosnak
tartja a szervezet működését, támogatását,
maga is tett pénzbeli felajánlást. – Óriási do-

log, hogy a Karitász felvállalja az adományok összegyűjtését, szétosztását, becsülendő, hogy ekkora mérvű önkéntes munkát
végez – emelte ki az alpolgármester, hozzátéve, hogy a város önkormányzata a továbbiakban is támogatja ezt a tevékenységet.
A paksi Katolikus Karitász irodája minden
kedden 17-től 18 óráig, és csütörtökönként
10-től 11 óráig van nyitva, a bejárat a Szent
István téri plébániaépület hátsó oldalán van.
Az adományokat a nyitvatartási időn kívül
is átveszik a plébánián.
Sólya Emma

Mozaik
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Történetek a ládaﬁából

Jantner Ferenc
– Az eke szarvától indultam, aztán szakmát
tanultam, a gyermekeim pedig már diplomás emberek – mondja Jantner Ferenc,
akinek cseresznyéspusztai gyökerei vannak, és már gyermekként megtanulta, mi
a munka, hiszen szülei állatokat tartottak,
földet műveltek. Minderről és arról is szívesen mesélt, hogy milyen volt az egykori cseresznyési iskola.
Jantner Ferenc 1943. március 22-én született Cseresznyéspusztán. Körülbelül másfél
kilométerre laktak az iskolától, így nem volt
egyszerű a bejárás, de voltak olyan gyerekek,
akiknek akár három-négy kilométert is gyalogolniuk kellett. – Édesapám készített nekem egy klumpát, hogy legyen cipőm: a kifaragott fatalpra egy elhasznált bőrcsizma tetejét erősítette rá és kidíszítette. Abban jártam
az iskolába – mesélte, ahogy azt is felidézte,
hogy a régi cseresznyési iskolában négy osztály tanult egy teremben, akikkel felváltva
foglalkozott a tanító, amíg egy részük csendben dolgozott a feladatokon, a többieknek
hangos órát tartott. – Karszt János tanított
bennünket, aki szigorú volt velünk, de enynyi gyerek mellett szükség is volt rá, akkoriban voltunk vagy százan. Télen minden
tanuló gubacsot gyűjtött az iskola mögötti fenyvesben, azzal fűtöttük az iskola hatal-

mas vaskályháját. Ha jó idő volt, számháborúztunk is az erdőben – idézte fel iskolai emlékeit. Arról is mesélt, hogy amikor tanítás
után hazamentek a testvérével, már kikészítve várta őket a konyhaasztalon az ebéd, ami
a leggyakrabban zsíros kenyér volt. Vajat és
sajtot nagyon ritkán ettek, mert ezeket, valamint a tejfölt és a túrót az édesanyja eladta,
ezzel tudott pénzt keresni. – A családi asztalra csak nagyobb ünnepek alkalmával, például karácsonykor került vaj vagy efféle „különlegesség”. Emlékszem, hogy gyerekkoromban
semmilyen levest nem szerettem, de ha volt
tej, azt előszeretettel fogyasztottam, tulajdonképpen olyankor csak azt ittam – mondta,
felidézve, hogy mezőgazdasággal foglalkozó szülei az állattartás mellett mintegy négy
hold földet műveltek, egész nap dolgoztak.
Arról is beszélt, hogy Cseresznyésben homokos a talaj, és néhány mélyebb fekvésű területen komoly talajvíz volt akkoriban. Májusban aztán lehúzódott a kötöttebb talajokba,
és csodálatos kertet lehetett művelni, ezért a
gyümölcsöt és zöldséget megtermelték maguknak. A gyerekek is kivették a részüket a
ház körüli munkából, az ő feladatuk jellemzően a jószág gondozása volt. – Minden nap
ebéd után el kellett látni az állatokat, három
órakor pedig kihajtani őket a legelőre. A délutáni legeltetésből akkor indulhattunk haza,

amikor a nap már lenyugodott. Aztán jött a
tisztálkodás, majd a vacsora, utána érkezett
el a tanulás ideje, de én nem voltam túl szorgalmas diák – idézte emlékeit Jantner Ferenc,
kiemelve, hogy nagyon nagy lépés volt neki
és a családjának is, amikor folytathatta a tanulmányait. – 1959-ben vettek fel a Kanacsi
Állami Gazdaságba, ahol tanulhattam is. Nagyon nehéz volt „pusztai gyerekként” beilleszkedni és utolérni a többi diákot, de ennek ellenére sikeresen letettem a szakmunkás
vizsgát, és géplakatos lettem – részletezte. Azt
is elárulta, hogy édesapja eredetileg azt szerette volna, ha hozzájuk hasonlóan a földdel
foglalkozik, de időközben elkezdődött a téeszesítés, ami nagyon megviselte a szüleit. A
szakmunkás vizsga után rögtön behívták katonának, a leszerelés után pedig a gyapai gazdaságban helyezkedett el. 1969-ben a paksi termelőszövetkezetnél kezdett dolgozni,
ekkor ismerték meg egymást a feleségével.
Házasságukból két gyermekük született.
Az atomerőmű-építkezés idején invitálták,
hogy dolgozzon ott, végül a Szekszárd-Paksi Vízi Társulattól vonult nyugállományba. –
A fiaim az atomerőműben dolgoznak, három
unokám van, ketten közülük budapesti egyetemeken tanulnak, a harmadik pedig végzős
gimnazista – mondta még el Jantner Ferenc.
Weller P. Hanna

Közélet
Mozaik

18 n Paksi Hírnök, 2017. november 17.

Az első igazán hideg őszi napok beköszöntével a legtöbben már nem vágyunk
a szabadba, inkább a szoba melegébe, és
frissítő italként a forró teát választjuk. A
kirándulások helyét felváltják a kisebb baráti összejövetelek, beszélgetéssel vagy
társasjátékokkal töltjük az időnket.
A 19. században az ilyen találkozók jóval gyakoribbak voltak, hozzátartoztak
a mindennapokhoz. A paraszti rétegben
megkezdődtek a betakarítások utáni feldolgozó munkák, mint a kukoricafosztás,
diótörés, fonás. Az iparosok az egyletekben és körökben gyűltek össze megbeszélni a fontos eseményeket, újságot olvasni,
politizálni, kártyázni. A köz- és főnemesi
réteg az úri kaszinókban, kávéházakban,
színházban, hangversenyeken töltötte idejét. Divat volt baráti, rokoni látogatásokat
tenni, amelyek pár naptól két-három hétig is tarthattak. Illett a vendég szórakozásáról gondoskodni, kisebb-nagyobb öszszejövetelekre elmenni, illetve ilyeneket
rendezni.
Ezeken az alkalmakon nagyon fontos volt
az illemszabályok betartása, mert könynyen eleshetett az újabb meghívásoktól az,
akit vétsége miatt szájára vett a társaság.
Ez pedig, főleg az ifjú hölgyek és urak esetében, komoly hátrányt jelentett a házasodási lehetőségeket illetően. Nem volt egyszerű dolga annak, aki meg akart felelni az
elvárásoknak, mivel legtöbbször a helyzet
és az egyéni érzékenység is befolyásolhatta a megítélést.

A viselkedés szabályai az ekkoriban már
megjelenő női lapok kedvelt témái voltak,
és több olyan mű is megjelent, aminek célja az volt, hogy segítse az eligazodást a társasági életben.

Tárgy/
történet

Egy ezek közül A pesti művelt társalgó.
Több kiadást megélt, javított, bővített kiadása is megjelent, ami mutatja, hogy milyen népszerű kiadvány lehetett, az alcíme szerint „Nélkülözhetetlen kézikönyv,
mindazok számára, kik a társas életben
szerepelni akarnak, s a társaságokban magukat megkedveltetni óhajtják”.
A mű részletesen ismerteti az illemszabályokat a megfelelő testtartástól, ruházattól, szem- és arckifejezéstől, a társaságban
való viselkedés részletein, a különböző ünnepi alkalmakon szem előtt tartandó illemen keresztül egészen a „házassági kis katekizmusig”.

Kitér az olyan műveltségi elemekre is, amelyek ismerete az úri társaságokban nélkülözhetetlen, mint például a régi istenek neveinek
jelentése, a divatos táncok formái és lépései,
társasjátékok és a zálogkiváltás módjai, kártyafortélyok. Ismertet a társaság szórakoztatására alkalmas trükköket, ilyen a világító víz
készítése, vagy egy zsebkendő meggyújtása
anélkül, hogy elégjen. Útmutatást nyújt a társalgás megfelelő menetének biztosításához,
anekdotákat („szeszélyszikrák”), komoly és
szerelmi költeményeket, köszöntő és emlékverseket tartalmaz magyarul és németül.
A szerelmeseknek segítségként leírja a színek
és a virágok szimbólumként való használatának fortélyait, mintákat ír a különböző szerelmes levelekre a kezdeti tapogatózástól az
elfogadó vagy elutasító válaszig, a szakításig,
vagy a házassági ajánlatig.
A mű szerzője Egy Pesti Arszlán, aki „legnagyobb részt saját tapasztalása folytán” írta le e
fontos szabályokat.
Ha a könyv tartalmát napjainkban próbálnánk alkalmazni, nyelvezetét a mai környezethez igazítva, meglepően sok hasonlóságot találnánk a társasági életben elvárt viselkedéssel kapcsolatban, és bár a műveltségi
elemek, az illendőség íratlan szabályai alkalmazkodtak a mai kultúrához, alapjaiban felfedezhetőek a 19. századi elemek. Ha szeretne erről meggyőződni, „szemünkben a mosolygó éggel” (és nem „a kár örvendő ördög
vicsoró fogával”), várjuk egy teára és játékra a
múzeum adventi rendezvényén.
Kövi-Ónodi Gyöngyi

A pesti művelt társalgó c. könyv

Kiadó: Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai
Rt.) Könyvkiadóvállalata, Budapest, 9. kiadás

Fotók: Pupp Edina

Közélet
Mozaik
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Spájz-vásár: fókuszban a birs

Birsalmasajt dióval
Hozzávalók:
1 kg birs,
40 dkg kristálycukor,
1 citrom leve,
10-15 dkg durvára vágott
dióbél

Fotók: Babai István

A Spájz megmozgatja az embereket, szeretik, keresik, belopta magát a szívükbe a rendezvény – mondja Czink Dóra
turisztikai és városmarketing
referens. A nyolcadik és egyben az idei utolsó termelők
és kreatívok vásárának főszereplője a birs volt. A főszervező Agricum termelői termékek
boltjának tulajdonosa, Matus Dóra jól ismeri ezt a gyümölcsöt, hiszen Tolna megye
legnagyobb birsalma-ültetvénye az övé. – Pakson nincs hagyománya a birsnek, a megyében nagyobb birstermelő talán
kettő-három van, de országos
szinten is kevés a birsültetvény.
– Mi, a férjemmel azért próbálkoztunk ezzel a gyümölcscsel, mert úgy gondoltuk, hogy
betölthetnénk egy piaci rést,
hiszen van érdeklődés a birsre.
Keresett alapanyag a szesziparban, magas pektintartalma miatt zselésítő anyag a cukrásziparban, de a kozmetikai ipar
is előszeretettel használja, szóval nagyon hálás gyümölcs –
mondta Dóra, hozzátéve, hogy
családon belül is nagyon szeretik, és sok mindent készítenek
belőle. Kétezer-kétszáz birsfa van a földjükön, ami a tavaszi virágzáskor szívet melengető látvány. Ősszel jön el a szüret ideje, ám addig is rengeteg

munkát ad az ültetvény. – Meg
kellett küzdenünk azért, hogy
a többi gazda elismerjen, elfogadjon bennünket, és nem
csak azért, mert fiatalok vagyunk, hanem azért is, mert
kezdő termelőként jelentünk
meg. Az eredményeink azonban igazoltak bennünket, és
ma már segítünk egymásnak,
számíthatunk a másikra.
– A Spájzon a nagyszokolyiak
által kínált birsalmasajt és
kompót is a nálunk termett
gyümölcsből készült, mindkettő nagy népszerűségnek örvendett, a sajt egy óra alatt elfogyott – mondta Dóra, hozzátéve, hogy akik helyben
megkóstolták a birsből készített termékeket és esetleg ked-

vet kaptak mondjuk a birsalmasajt elkészítéséhez, mindjárt meg is vehették standjukon
az alapanyagot. A birs egyébként nem teljesen ismeretlen,
a kiskertekben előfordul egyegy fa, sokan készítenek belőle
otthon befőttet, mégis sok kisgyermek itt kóstolta meg először a birsalmát. Egyébként
minden termelő igyekezett a
vásár tematikájához illeszkedő termékeket hozni a vásárra, így igazán sikeres volt a
birs népszerűsítése. Birslekvár,
birsalmasajt, birskompót, birsalmás pite, birsalmatartó szakajtó, birspálinka, vörösborban főtt birskompót, sőt még
birspálinkás bonbon is volt a
kínálatban.
Sólya Emma

A birsalmákat alaposan mossuk meg, majd héjastól, magházastól negyedeljük. Tegyük
az egészet egy nagyobb lábosba, majd annyi vízzel
öntsük fel, amennyi épp ellepi. Közepes tűznél főzzük puhára. Ha elkészült,
szűrjük le, majd passzírozzuk át. A birspüréhez azonnal adjuk hozzá a citrom levét, majd a lábosba visszaöntve tegyük vissza a tűzre.
Adjuk hozzá a cukrot, és
folyamatos keverés mellett
addig főzzük, amíg besűrűsödik. Ha elkészül, hűtsük szobahőmérsékletűre.
Közben készítsünk elő néhány lapos edényt vagy őzgerincformát. Mindegyiket
béleljük ki frissen tartó fóliával. Az edények aljára tegyünk a nagyobb darabokra vágott vagy tördelt
dióból, és merjük rá a birspépet. Az így előkészített
sajtot száraz, hűvös helyen,
de nem hűtőszekrényben,
hagyjuk szilárdulni legalább 2-3 napon át. Ha már
a teteje is kissé megszáradt,
borítsuk sütőpapírral borított sima felületre, és távolítsuk el róla a fóliát. Hagyjuk szikkadni legalább 1
hétig, időről időre forgassuk meg, hogy egyenletesen száradjon. Ha ráborítunk egy konyhai törlőkendőt és már nem nedvesedik
át, kész is a birsalmasajt,
amit celofánba vagy fóliába
is csomagolhatunk.
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Nagy múltja van Pakson az asztalitenisznek
Fotó: Molnár Gyula

Az ASE szabadidő szakosztályának szakcsoportjait bemutató sorozatunkban ez alkalommal egy
valódi teremsportot, az asztaliteniszt vesszük sorra. Szabó Sándor
szakcsoportvezetőt a kezdetekről,
az egyesületi életről kérdeztük:
– Hogyan kezdődött az asztalitenisz élet az ASE-ban?
– Egészen 1981-ig érdemes viszszatekinteni. Abban az időben
Pakson még „A” és „B” csoportos városi bajnokságot rendeztek,
ahol rengeteg erőműves csapat
vett részt. Ekkor még a Rákóczi
iskola emeletén voltak felállítva
az asztalok. A következő évszám
1984, amikor már ASE néven indult a csapat a Tolna megyei bajnokságban, és már a Bezerédj iskolában voltak az edzések.

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

– Kik voltak a csapat tagjai a „hőskorban”?
– A szakcsoport meghatározó
alakja Novák Lajos, a villamos
iparági versenyek elindítója, G.
Szabó Pál, Riszter Margit, Staszny
László, Angyal János, Kasziba Pista. Később az ASE étterem alatt,
az öltözőfolyosón gyakoroltak, a
’90-es évek elejétől pedig az ASE
csarnok galériája ad otthont a
pingpongosoknak.
– Te hogyan kerültél a szakcsoporthoz?
– A ’70-es években a PSE játékosa voltam, aztán mivel ott megszűnt az asztalitenisz, Gerjenbe
igazoltam. Aztán a ’90-es évek közepén, egy óvárosi, lakótelepi bajnokság után jöttem ide. Akkor
Novák Lajos, majd Riszter Mar-

git volt a szakcsoport vezetője, én
1999-ben vettem át ezt a feladatot.
– Milyen versenyeken, bajnokságon vesztek részt?
– Tolnában sajnos nagyon-nagyon régen megszűnt a megyebajnokság. Sokáig részt vettünk a
szekszárdi bajnokságon, de már
nem megyünk. Tömve van a mezőny egykori profikkal, nem tudjuk felvenni a versenyt volt extra ligás játékosokkal. Sok tagunk
szerepel különböző bajnokságokban, voltak NB III.-sok is,
Béda Gyuri például Móron, én
Enyingen pingpongoztam, volt,
amikor egymás ellen játszottunk
a Fejér megyei bajnokságban.
Pakson rendezünk kisebb versenyeket, és a villamos-iparági versenyeken is a mi játékosaink állnak asztalhoz. Idén júniusban mi
nyertük Szegeden a női és a férfi csapatversenyt is, és több számban is az élen végeztünk
– Utánpótlás terén hogy álltok?
– A tagjaink túlnyomó része
nyugdíjas, a legfiatalabb játékosunk 13 éves, a legidősebb 84.
Nagyon nehéz fiatalokat toborozni. Próbálkoztunk az általános iskolákban is, de nem jártunk sikerrel. Úgy gondolom,
talán az lenne a megoldás, ha be-

Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
Napi hírek
és információk
a városról,
az atomerőműről:
paksihirnok.hu

TEMETKEZÉS

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u

mutatókat tartanánk a gyerekeknek.
– Hányan vagytok, mennyi edzéslehetőség van?
– Az utóbbi öt évben úgy 35-40 fő
körül mozog a létszámunk, Pusztahencséről, Bölcskéről, Madocsáról és Dunaszentgyörgyről is
járnak be hozzánk. Hétfőn, szerdán és pénteken mindenki jöhet, kedden a „profik”, csütörtökön pedig a felzárkózók gyakorolnak. Rengeteg asztalunk van, de
a helyszűke miatt csak kettőt tudunk felállítani, ezért leginkább
párost játszunk. Annak, aki szeretne csatlakozni hozzánk, kezdésnek a csütörtöki napot javaslom, akkor kisebb a létszám. Gondolom, sokkal jobb helyzetben
vagyunk, mint más tömegsport
egyesület. Mint minden sport, az
asztalitenisz is eléggé költséges, a
labda fogyóeszköz.
– Idén lesz még valamilyen rendezvényetek, versenyetek?
– Karácsony és szilveszter között
rendezzük a hagyományos pingpong bulinkat. Lehozzuk az asztalokat a játéktérre, rendezünk
egy kis háziversenyt, eszünkiszunk, beszélgetünk, jól érezzük
magunkat.
-joko-
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Győzelem két súlyos vereség után
Fotó: Molnár Gyula

A Kecskemét elleni hazai 18 pontos vereség
után Szegedre látogatott az ASE NBI-es férfi kosárlabda csapata. Hiába volt a fogadkozás, és érkezett időközben a neves európai
csapatokban megfordult R.T. Guinn, nem sikerült kiköszörülni a csorbát, újabb nagy vereségbe szaladt bele Teo Čizmić legénysége.
A Sopron elleni hazait viszonylag simán hozták Eilingsfeldék, a november 18-i Alba elleni
paksi mérkőzés előtt mindenképpen szükség
volt erre az önbizalom-növelő mérkőzésre.
A két váratlan, ráadásul nagyarányú vereség
után, az SKC elleni meccs előtt Jan Pavlikkal,
az ASE kosárlabda szakosztályának vezetőjével beszélgettünk:
– Mi történt a Kecskemét ellen?
– Mindenki azt várta, hogy a szolnoki meccs
után egyre feljebb lép a csapat, ott az első öt
percet leszámítva teljesen rendben volt a játék. Tény, hogy a Kecsónak extrán sikerült
a meccs, úgy gondolom, hogy a mi csapatunk mentálisan szétesett. Addig a mérkőzésig szerintem mi voltunk az egyik legjobban
védekező csapat a bajnokságban, viszont azután, hogy ilyen zakót kaptunk, nem tudtunk
kijönni a gödörből még Szegeden sem.

– Van egy-két rutinos játékos a csapatban,
nincs senki, aki ilyenkor az élre álljon?
– Rutinos játékos van, viszont nincs vezér.
Anno például ott volt Mészáros Zalán, vagy
bármennyire is problémás volt, Cris Dunn.
Bízom benne, és ez már az első edzések után
látszik, hogy Arti (R.T. Guinn – a szerk.) ezt
a szerepet be fogja tölteni. Szegeden sajnos
még nem volt megfelelő fizikai állapotban,
két nappal előtte érkezett. Ha az első negyedben beesik egy-két tripla, amelyek teljesen
üres és jól kiválasztott dobások voltak, akkor
talán tudjuk tartani az egált, és ki tudja?
– Olyan játékosokról beszélünk, akik 15-20 éve
kezdték ezt a sportot, mégis mindenki ennyire ideges?
– Ennyire. A mérkőzés után mondtam nekik,
hogy ezt csapaton belül kell megoldani. Meg
kell beszélni egymással, hogy mi a gond, mit
érez egy-két játékos, min kell változtatni, mit
lehetne jobban csinálni, ott kell, hogy kezdődjön minden. Megfogadták, azóta elkezdtek
egymással beszélni, náluk van a labda.
– Kimarad az elején 3-4 tripla kísérlet, közben
az ellenfél ellépett. Nem lenne jobb megpróbálni
bemenni palánk alá, és gyűjtögetni a pontokat?

– Az egyik alapszabály, hogy a meccs elején leginkább befele kell játszani, mert ott
könnyebb kosarat szerezni. Eddig csak
Ogunyeminek lehetett bepasszolni, de az ellenfél tudta hatástalanítani, viszont Arti már
veszélyt jelent rájuk a 120 kilójával. Szegeden is két perc alatt rádobtunk öt triplát
emiatt. Ott az elején a betörések sem sikerültek, korán elkezdtünk görcsölni, mindenki akart valamit csinálni, és egyre mélyebbre mentünk lefelé.
– Szankciók lesznek?
– Már beszéltünk erről, ha így folytatódik
tovább, játékos és csapat szinten is lesz. Bízom benne, hogy nem lesz rá szükség, hiszen mindenki profi, mindenki tudja, hogy
mi mivel jár. Volt egy jó kezdés, majd jött
a gödör, amit véleményem szerint a Kecskemét elleni első negyed okozott, nekünk
semmi sem sikerült, nekik minden. Szükség esetén keresünk mentális segítséget is a
problémák megoldására, mindent megtenni azért, hogy ez egy jó csapat legyen, mert
azt gondolom, hogy tehetséges játékosok alkotják.
– További erősítés várható?
– Jelenleg nem, de bármikor történhet változás. Most úgy látszik, hogy mindenki
megfelelően dolgozik, bízom benne, hogy
pár hét után már érezni fogjuk Arti jelenlétét. Mindig van lehetőség erősíteni, nem
biztos, hogy jobbat, de jobban a csapatba illőt hozni.
– Tervben van szurkolók és csapat közötti beszélgetés?
– Igen. Az Alba elleni meccs után három
hét szünet lesz a válogatott miatt. December
2-án rendezik az All Star gálát, így előtte,
november és december határán tartanánk
egy találkozót. Ezért is fáj annyira a Kecskemét elleni vereség, mert végre tele volt a
csarnok nézővel, és mi elszúrtuk. Ezért is
kértünk elnézést a szurkolóktól az egyik közösségi portálon, hogy tartsanak ki mellettünk.
Kovács József

Csertői Aurél: megérdemelten nyertünk
Legutóbbi megjelenésünk óta
egyetlen, ám annál fontosabb
mérkőzést játszott a Paksi FC
labdarúgócsapata az OTP Bank
Ligában. A 7. helyen álló Fehérvári útiak a kiesés elől menekülő,
10. pozícióban lévő Szombathelyi Swietelsky–Haladás vendége-

ként Sopronban léptek pályára.
A „hatpontos” mérkőzést a PFC
2:1-re megnyerte, Bartha és Szabó találataival, így továbbra is a
középmezőnyt erősíti, míg a vendéglátó kieső helyre csúszott.
– Nagyon fontos volt számunkra ez a találkozó. Egy hatpon-

tos meccset sikerült megnyernünk. Az első félidőt elég nehéz
elemezni, mi is passzívak voltunk, és ők is. Utóbbi egy kicsit
meglepett bennünket, arra számítottunk, hogy komolyan letámadnak bennünket. A második
félidőben már számtalan lehető-

séget dolgoztunk ki, amelyekből
kettőt értékesítettünk is. Megérdemelten nyertünk, egy, a szép
játék kialakulásához túl mély talajú pályán, egy brusztos, hajtós
meccsen – értékelt Csertői Aurél
vezetőedző.
-efgé-
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Heizler János: elismerik a munkámat
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Heizler János, a Paksi SE labdarúgó csapatának egykori kiváló hálóőre, majd a Paksi FC kapusedzője és masszőre ma már
a KSC Szekszárd NB I-es női kosárlabda
csapatának sikeréért dolgozik. A klub az
előző szezonban történelmi ezüstérmet
szerzett, és jelenleg is vezeti a bajnokságot, emellett az Európa Kupa csoportkörében vitézkedik.
– A Paksi FC után, 2014 őszén, a Szekszárdi
UFC NB 3-as labdarúgó csapata következett
a karrieremben, nagy reményekkel vágtam
az újabb kalandba. A lehetőség Fehér Attilának köszönhető (a Paksi FC korábbi játékosa – a szerk.), aki a klub igazgatója volt.
Korábban úgy gondoltam, nem foglalkozom többet a futballal, mivel már akkor is
volt saját rendelőm, műhelyem, de a labdarúgás az örök szerelem, és Attila hívó szavára nem tudtam nemet mondani – mondja
Heizler János.
– Hogy érezted magad az UFC-nél?
– Sajnos szakmai és egyéb dolgok nehezítették az ottani munkát. Azt tapasztaltam,
hogy nem úgy működtek a dolgok, ahogy
kellett volna. A klub irányítása Kárpáti Zoltán kezébe került, de az új igazgató is számított a munkámra, mint masszőr, tanácsadó, kapusedző. Többrétű volt a feladatkö-

röm, ami utólag nem volt szerencsés, ezért
a háttérbe vonultam, de továbbra is minden
idegszálammal a klubért dolgoztam. Később Varga Balázs lett az első csapat vezetőedzője, úgy gondolom, vele valóban profi
munkához kezdtünk. Az új szemlélet azonban nem mindenkinek tetszett az NB 3-as
csapatnál, és rövid idő alatt felállították. A
klubelnöknek tetszettek ugyan a változások, de a támogatóknak már nem annyira.
Az utána következő érában már nem szerettem volna részt venni.
– Ezután kerültél a KSC Szekszárd női kosárlabda csapatához?
– Ez is egyfajta átmenet volt. A KSC már az
UFC-s időszakom alatt többször megkeresett, hogy segítsek a lányok különböző sérüléseit, problémáit orvosolni, ami később
rendszeressé vált. SkordayTamás, aki akkor
a nőknél gyúróként dolgozott, remek szakember, de nem álltak rendelkezésére olyan
eszközök, amivel előre tudtak volna lépni.
Egyre többször jöttek hozzám a paksi magánrendelőmbe, így alakult ki a kiváló kapcsolat. Amikor elkészült az UFC-nél az új
komplexum, ahol egy nagyon komoly kezelőhelyiséget alakítottak ki, az elnök úr
rám bízta annak felszereléseit, berendezését, így már ott is fogadtam a kosárlabdázókat. A futballistákkal történő kenyértörés után Szabó Gergő, a KSC Szekszárd
klubigazgatója hívott fel és megkért, hogy
másnaptól dolgozzak a kosarasoknál. Az
első pillanattól kezdve mindenkivel kiválóan megértettem magam, gördülékenyen
ment az átmenet. Jelenlegi kollégáimnak
Jánossy Csaba erőnléti edzőnek és Fekete Krisztián masszőrnek is sokat köszönhetek.
– Nem bántad meg, hogy elhagytad az „örök
szerelmet”, a labdarúgást?
– Egy másodpercre sem. Két sportágban is
eljutottam a legmagasabb szintre, a PFCvel és a KSC-vel is bajnoki ezüstérmes
lettem. Nagyon jó érzés, hogy két klub is
nemzetközi szintre jutott, és a sikernek részese lehettem. Egy Szent János utcai gyerek mindenfajta háttér nélkül ért el eddig,
amire büszke vagyok. Úgy gondolom, a

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

Sport

munkámat mindeddig elismerték, ennek
köszönhetem a saját sikereimet.
– A KSC alkalmazottja vagy?
– Nem, mivel nem szerettem volna feladni
a saját vállalkozásomat. Jelenleg külső munkatársként dolgozom a kosárlabdázóknál
teljes munkaidőben, így tehát olyan, mintha
alkalmazottként vennék részt a mindennapi
munkában. Az együttműködési megállapodás a jelenlegi szezon végéig tart.
– Futballistával vagy kosárlabdázóval „könynyebb” együtt dolgozni?
– Szakmailag nincs nagy különbség, a sérülések többsége megegyező, boka- és térdproblémák adódnak. Viszont azt kell mondanom, hogy pszichésen a hölgyek sokkal
erősebbek. A korosztályt tekintve nagyon
heterogén a társaság a KSC-nél, 18 és 36
év közöttiek a játékosok. A fiatalabbak olykor még apjukként kezelnek, olyanok, mintha a szó legnemesebb értelmében a lányaim
lennének. A rutinosabb játékosok már nem
igényelnek akkora törődést, megcsinálják
azt, amit szakemberként mondok. A légiósokkal a legnehezebb. Közöttük van, aki az
elején még nem hitt bennem, illetve a módszereimben, de amikor több helyről is az
igazolódott be, amit mondtam, vagy ahogy
csináltam, fordult a kocka, és ma már elfogadják a tanácsaimat, bíznak bennem. Ami
azonban a legfontosabb, hogy senki sem
tartja magát sztárnak, a nagybetűs CSAPAT
érte és éri el a sikereket. Aminek pedig kimondottan örülök, hogy a lányom, Ingrid is
részt vesz már a klub életében, rendszeresen
tart nyújtás tréningeket a lányoknak.
– Megismételheti a KSC Szekszárd a tavalyi sikereket, vagy ez egyszeri alkalom volt?
– A dobogónak mindenképpen van realitása.
Nem értek a kosárlabdához, de nagyon szeretem. Úgy látom, hogy 4-5 csapat küzd a dobogóért, ebből a Sopron minden tekintetben
kiemelkedő. Szerintem megismételhető az
ezüstérem, mindenki ezért dolgozik. A klub
minden tekintetben családias, éppen ez a vonzereje. Nyugodtan kijelenthetem, hogy hosszútávra tervezek a KSC Szekszárd női NB I-es
kosárlabdacsapatánál.
Faller Gábor

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Paksi Vak Bottyán Gimnázium
OM azonosító: 036391
Feladatellátási hely kód: 002
Címe:
7030 Paks, Dózsa György út 103.
Telefon: 75/ 200-424
E-mail: vbgimi@vbgpaks.sulinet.hu
Honlap: http://vakbottyangimnazium.hu

A nyolcadikosok számára négy évfolyamos gimnázium
reál osztály
41 matematika emelt szintű oktatás (többletórák fizikából)
42 természettudományos oktatás (többletórák kémiából, biológiából)
nyelvi osztály humán vagy informatika irányultsággal
43 többletórák magyarból, történelemből
44 emelt szintű oktatás informatikából
Nyílt napok:
2017. november 13.17.00 beiskolázási tájékoztató
2017. november 21-22. 8.15 -13.20 tanórák látogatása
A négy évfolyamos gimnáziumunkba jelentkezőknek egységes központi írásbeli vizsgát kell tenniük magyar nyelvből és matematikából.
Hatodikosok számára hat évfolyamos gimnázium
61 matematika emelt szintű oktatás
62 angol nyelv emelt szintű oktatás
Nyílt nap:
2018. január 12. (péntek) 15 órától
Választható nyelvek: angol, latin, német, orosz
Indokolt esetben általános gimnáziumi tanterv szerinti haladást teszünk lehetővé bárkinek.
Jól működő tehetséggondozó és diákcsere programmal rendelkezünk.
Felnőttoktatás
Esti tagozat: hetenként 18 tanóra, hétfő, kedd, csütörtök 14.15–18.40-ig.
Előzetes bejelentkezéssel bármikor fogadjuk az érdeklődőket!

Ingatlanvagyon
értékelés,
ingatlanközvetítés.
Lakó-, mezőgazdasági,
ipari, kereskedelmi
ingatlanok értékelése.
Pakson, a Tolnai úton az óvoda mellett 1373 m2 telekterületű társasház egyben eladó,
736, 95 m2 beépített alapterülettel. 3 öszkomfortos lakás:
229 m2, 136, 20 m2, 243, 10 m2,
jól működő gazdabolttal: 228,
80 m2, raktár: 66, 05 m2, garázsok: 66, 05 m2
Ingatlan ára: megállapodás
szerint.
Pakson, a Virág u és a Laktanya
u sarkon 5 lakásos, földszintes társasházban, garázzsal,
kis kerttel, 114 m2 alapterületű,
önálló bejáratú lakás eladó. Fűtés: vegyes tüzelésű kazánnal,
központi fűtés
Irányár: 24, 3 M Ft

Paks Kurcsatov úton, hőszigetelt, 2 szobás, minőségi bútorokkal berendezett lakás hosszabb
időre kiadó.
Bérleti díj: 80 000 Ft/hó.
Pakson, az óváros központjában
a Duna mellett újszerű tetőtér
beépítéses 3 és félszobás összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 38 M Ft
Pakson, a Jámbor Pál utcában 4
szobás öszkomfortos családi ház
eladó.
Ár :17 M Ft
Bölcskén, az Esze Tamás utcában, a pincefalu előtt, 2 szobás
családi ház eladó,gazdálkodásra
alkalmas területtel.
Irányár: 3,8 M Ft

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon
értékelő és közvetítő.
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu

Fiatalos és lendületes csapatunkba keresünk
mentor tanácsadó kollégát,

aki elhivatott munkájával támogatja a megváltozott
munkaképességű és fogyatékos emberek boldogulását, és segíti a munkaerőpiacon való elhelyezésüket.
Elvárás: nagyfokú elkötelezettség, önálló és csapatjátékos hatékonyság, jó problémamegoldó képesség,
szociális vagy humán területen szerzett tapasztalat,
felsőfokú végzettség.
Munkavégzés helye: Szekszárd. Jelentkezni önéletrajzzal az info@kek-madar.hu e-mail címen lehet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsóﬁ és Blanka néhány éve
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk.
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel
való megismerkedést.
Azóta ugyanis Virág
kilenc, Blanka pedig
tizenhárom nyelvből
szerzett
középfokú
nyelvvizsgát.
Zsóﬁ
pedig 18 éves „kreatív
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként
már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem,
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti
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át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon Három dolog, amiért
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza
a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt
a lányok eredményei is
bizonyítják.
3. Kiváló módszer
újrakezdésre,
szinten
tartásra, sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy
be kellene iratkoznunk
egy nyelvtanfolyamra. További információ az alábbi honlapon található, illetve az
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan
lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló,
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy
idegen nyelvet.
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Gaál Ottó nagysikerű
tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT
A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők és
21.990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

PAKSON

a Csengey Dénes Kulturális
Központban ( Gagarin u. 2)
2017. november 24-én ( péntek )
17-19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:
Hudi Tibor, 06-30/318-49-53
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Megfejtésével két darab fürdőbelépőt nyerhet.
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.
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ELEKTRON
... GUSZTÁV
RENDEZŐ

Milyen kezelésekkel várja a Paksi Gyógyászati
Központ gyógyfürdője a látogatókat?
A megfejtéseket november 24 -ig várjuk a
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy
e-mail-ben a szerkesztoseg@paksihirnok.hu-ra.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Előző játékunk nyertese, Terényi Ferenc.
Gratulálunk!

