PAKSI HÍRNÖK
XVI. ÉVF. 1. SZÁM

Újévi
köszöntõ

Újév, új remények… Mindig így volt, így
is lesz, és ez így is van rendjén. De hát
a megújulás, a megújulás reménye nélkül hogyan is szemlélhetnénk a jövõt?
2006 a fejlesztések és a választások
éve volt Pakson. A fejlesztések jól sikerültek, a választások rendben, botrányok nélkül megtörténtek.

ALAPÍTVA 1989-BEN
Az októberben leköszönt képviselõtestület a maga mögött hagyott négy
éves ciklusban átvilágította az
egészségügy és az oktatás intézményeit, valamint a polgármesteri hivatalt. A vizsgálatok eredménye alapján jelentõs közalkalmazotti és köztisztviselõi létszámleépítések történtek, iskolák összevonására is sor került. Ezen fájdalmas, de elkerülhetetlen döntések következményeként sikerült az intézmények fenntartási
költségeit gyakorlatilag szinten tartani. Nem ígérhetem, hogy a „racionalizálásnak” vége.
A magunk mögött hagyott év költségvetés-tervezésénél az eddigieknél is nagyobb szigor érvényesült.
Nagyon aprólékosan, minden részletre kiterjedõen készült a költségvetés,
a „keretgazdák” munkáját minden
pénzmozgás és keretlekötés figyelemmel kísérésére alkalmas könyvelési és kontroll program segítette. Ez
az újévben is így lesz.
Az õszi választások eredményeként
új képviselõ-testület alakult. A Polgári Összefogás választási formáció jelöltjei kaptak Önöktõl többségi bizalmat. Tisztelettel köszönjük most is,
hogy minket választottak, igyekszünk
megfelelni az elvárásoknak. A tervezett programunk mentén haladunk.
(Folytatás a 2. oldalon)

Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez,
hitelkiváltáshoz lakáshitelünket,

akár az ingatlan értékének 75%-áig forint vagy deviza alapon.
Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre akár 5.700.- Ft induló részlettõl
a futamidõ függvényében. (THM 6,17%-tól)
45 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany utca 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

2007. JANUÁR 12.

Születésekor még csupán 3230

gramm és 54 centi, de amilyen picike,
olyan nagy boldogság a családnak
Cseri Adrián István érkezése, aki
egyébként az új esztendõ elsõ kisbabája nálunk. A kis „trónörökös” még
hagyta szilveszterezni családját, aztán
január harmadikán nem várt tovább
és délután 16 óra 5 perckor már karjaikban tarthatták a boldog szülõk.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Újévi köszöntõ
(Folytatás a címlapról)
Az egészségügyi ellátás
továbbfejlesztését, hatékony, ügyfélbarát hivatal kialakítását, valamint a turizmus feltételeinek javítását
tûztük a zászlónkra, azon tevékenységeken (útfelújítások, panelprogram, munkahelyteremtés stb.) kívül, melyekben jelentõs sikereket
értünk el a korábbi években.
A következõ év nem egy
lesz a sok közül. 2007, a
hétéves uniós költségvetési
ciklus elsõ éve. Figyelmünket az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati lehetõségeire kell elsõsorban irányítanunk. Az elõkészületek
részben megtörténtek, részben folyamatban vannak.
Nem vagyunk lemaradásban, de vesztegetni való
idõnk sincs.
A 2007. év is munkás év
lesz. Én magam, mint eddig,
ezután sem kívánok politikai
csatározásokkal foglalkozni.
Drága az idõ. Erre nagyon
drága az idõ.
Paks a kistérség (a volt járás területét kell ezalatt érteni) központja. Közigazgatási, gazdasági és szolgáltatási szerepe növekszik. Az
egész kistérség fejlõdésére
hatással van Paks fejlõdése,
és a paksi városvezetés magatartása. Tehát fokozott a

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Röviden

felelõsségünk. Emiatt sem
fogok hitvitákat folytatni politikainak álcázott személyi,
értékrendi, vagy éppen stilisztikai kérdésekrõl.
Jó évünk volt.
NB I.-be jutott a focicsapat.
Az erõmû is jól vette az
akadályt. Az orosz szakértõk segítségével eltávolították a sérült üzemanyagot a
mosótartályból. Egy gonddal kevesebb. Egy nagy
gonddal. Gratulálunk mindnyájan ehhez, mi, akik a kerítésen kívülrõl szemléljük
az eseményeket. De az erõmû gondja a mi gondunk is,
hiszen a város az erõmû
stratégiai partnere. És viszont. Közös a jelen- és jövõbéli érdekünk: biztonságos és gazdaságos energiatermelés, illetve jól mûködõ, kulturális és szolgáltatási kínálatában sokszínû,
jó oktatással és egészségügyi háttérrel rendelkezõ,
politikailag kulturált kisvárosi lét biztosítása.
Kedves Paksiak!
Békés, nyugodt évet kívánok mindnyájuknak Paks
Város Önkormányzati Képviselõ-testülete nevében!
Hajdú János
www.paks.hu
www.hajdujanos.hu
Polgármesteri zöld
szám: 80-377-777

PAKS,
Táncsics u. 22.
Tel: 75/319-209
Szemüvegkeretekbõl
20% kedvezmény!
– SZTK vények beváltása,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.
OTP, Patika Egészségpénztár
és Vitaminpénztár Partner (kártya)
Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül
elkészül

Karácsonyra kigyúltak a

Bõvülnek a Pákolitz Ist-

fények a református templom
körül. A díszvilágítást a Paksi
Atomerõmû Zrt. építtette
meg. Tavaly a szomszédos
katolikus templomé készült el
az atomerõmû jóvoltából,
mintegy ajándékként a város
lakói számára. Az éjszakai
megvilágítást kis ünnepség
keretében
karácsonykor
kapcsolták be elõször, ez alkalomból Hajdú János polgármester, Kovács József
vezérigazgató és Lenkei
István lelkész mondott köszöntõt. A református templomot megvilágító reflektorok
üzemeltetését az önkormányzat vállalta. Kovács József
ígéretet tett arra, hogy jövõre
az evangélikus templom is
sorra kerül.

ván Városi Könyvtár szolgáltatásai. A munkaügyi
központtal való együttmûködés keretében Foglalkoztatási Információs Pont
(FIP-pont) is mûködik az intézményben, tájékoztatott
Gutai István könyvtárigazgató. Ennek keretében a
könyvtár munkatársai segítenek az álláskeresõknek az
információk beszerzésében,
az érdeklõdõk kiadványokat, címeket, telefonszámokat, weboldal-elérhetõségeket kapnak, melyek révén
nõ az újbóli munkába állásuk esélye. A FIP pont szolgáltatásait a könyvtár nyitvatartási idejében lehet
igénybe venni.
Az Újra Dolgozni Tolná-

Az „Együtt a katasztrófa-

védelemért” közalapítvány
tavaly novemberben kiírt
felhívására két pályázat érkezett. A közalapítvány kuratóriuma mindkettõt elfogadta. A Paksi Hírnök százezer forint támogatást kap
egy féléves riportsorozat létrehozásához. A riportok katasztrófahelyzetek személyes tapasztalatait mutatják
majd be. A Dunaszentgyörgyi Polgárõrség ugyanennyi
támogatást kap a munkájukat segítõ, hálózatoktól független kommunikációs eszközök beszerzésére.

ban Egyesület álláskeresõ
szolgáltatása 2007-ben két
helyen is fogadja Pakson a
munkanélkülieket. Január
10-tõl szerdánként délelõtt
9-tõl 12 óráig a mûvelõdési
központban, valamint a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat épületében
áll az álláskeresõk rendelkezésére. Az „Állj Talpra!”
elnevezésû munkaerõpiaci
szolgáltatás ingyenes és
személyre szabott. Négyszemközti beszélgetésen és
közös állásfeltáráson, illetve konkrét elhelyezkedési
segítségnyújtáson alapul.

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 4200 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2007. január 26.
Címlapfotó: Szaffenauer Ferenc
Panorámakép: www.paksnet.hu
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Vandálok garázdálkodtak a lakón
A karácsony és szilveszter
közötti idõszakban, illetve az
új esztendõ elsõ napjaiban
történtek
bizonyították,
Pakson még mindig jelen
van a vandalizmus.
A Kishegyi úton, illetve az
Újtemplom utcában két
buszvárót rongáltak meg,
három ablaktáblát törtek ki.
– Ezek helyreállítása
egyenként negyvenezer forintba kerül, és bár van biztosítás, a kár az kár. Ugyanakkor nem csak az anyagiakról van szó, az ilyen esetek
bosszúságot okoznak, rontják a város lakosságának
komfortérzetét – fogalmazott Kudorné Szanyi Katalin, a DC Dunakom Kft.
részlegvezetõje. Hozzátette,

az eset nem egyedülálló, elõfordult már, hogy facsemeték, virágpalánták estek a

rongálók áldozatául, de sajnos az is gyakori jelenség,
hogy reggelre kelve felboro-

Közösségi házat akarnak a romák
Hosszabb ideje szorgalmazzák a roma vezetõk egy
közösségi ház létrehozásának ötletét. Még az elõzõ cigány önkormányzat kezdeményezésére vásárolt meg
egy házat a Dankó Pista utcában a települési önkormányzat. Az új választás új
vezetõséget hozott, s a
Gertner Ferenc vezette
csapat elõször úgy gondolta, nem volt jó ötlet a cigánytelep kellõs közepén
berendezni a házat, mert az
majd zavarja az ott élõket.
Végül megbékéltek az ötlettel, s most már azt szeretnék, ha felújíthatnák, és
elkezdõdhetne a közösségi
élet. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat az önkormányzat, az atomerõmû és
a roma közösség segítségére számít, de saját költségvetésébõl is fordítana e célra. A felújítás Gertner Ferenc szerint körülbelül kétmillióba kerül. Mint elmondta, romos az épület,
elkerülhetetlen a villany-,
vízvezeték-, vakolatjavítás,
Fotó: Molnár Gyula

bár õ maga még csak kívülrõl látta a házat. Az a tervük, hogy az egész belsõ teret összenyitva méretes közösségi helyiségre tesznek
szert. Az épületet jövõre
szeretnék
bõvíteni
is,
ahogy azt a korábbi CKÖ is
tervezte. Gertner Ferenc
biztos abban, hogy lesz
majd ilyen kezdeményezéseket támogató pályázat. A
bõvítés szerinte 15-20 millióba kerülhet, bár konkrét
tervek sem a felújításra,
sem a bõvítésre nincsenek.
Gertner Ferenc azt szeretné, ha a cigány önkormányzat irodája is a közösségi házban kapna helyet.
Tervezi, hogy romaklubot
alakítanak, fõként gyerekek számára tanfolyamokat szerveznek. Elsõsorban számítógép-kezelõire
lenne szükség a CKÖ elnöke szerint. Gertner Ferenc
elmondta, azt tervezi, hogy
megkeresi a romákat, hogy
mindenki adjon havi ötszáz-ezer forintot a közösségi ház felújítására – Be-

széltem néhány emberrel,
azt mondták, adnak. Ha
van négyszáz roma Pakson
és abból száz ad, már az is
jó – teszi hozzá. A polgármesterhez is készül, segítséget akar kérni. Hajdú
János elmondta lapunknak,
az õ legutóbbi információja
az volt, hogy a mostani cigány önkormányzat máshol szeretne közösségi házat. Erre – mondja a polgármester – csak akkor kerülhet sor, ha a CKÖ vezetõi hitelt érdemlõen bizonyítja, hogy ezt a cigányság többsége így akarja. A
házat egyébként a korábbi
CKÖ szorgalmazására valóban a település önkormányzata vette tavaly,
mondta Hajdú János. A
polgármester elárulta, a
felújításból is részt vállalnak, feltéve, ha lesz erre
pénz, vagy sikerül pályázatot nyerni. Az önkormányzat tavaly már benyújtott
egyet a felújításra, de nem
járt sikerrel.
Vida Tünde
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gatott kukák csúfítják az utcákat. A cég képviselõje elmondta, hogy a nyári idõszakban a strand környékén
a legelszomorítóbb a helyzet, pedig ilyenkor a különbözõ rendezvényekre és fürdõzni is sok vendég érkezik
Paksra.
Dr. Kuti István rendõrkapitány érdeklõdésünkre elmondta, hogy a feljelentés
kapcsán folyik az eljárás. A
megelõzés tekintetében arról tájékoztatott, hogy hangsúlyt kívánnak fektetni a
megelõzésre és az ifjúsággal
való kommunikációra. Ugyanakkor – mint kiemelte –
a kritikus idõpontokban, hétvégeken és rendezvények
idején az adott helyekre koncentrálják a járõröket, illetve
erõsíteni kívánják a reagáló
rendõrség képét. -gyöngyMint minden önkormányzat, a paksi is pályázatok
segítségével igyekszik növelni fejlesztési lehetõségeit. Az uniós és regionális
források felett rendelkezõ
programok még nem ismertek, de a polgármesteri
hivatalban
megkezdték
több projekt elõkészítését,
hogy felkészülve fogadhassák a pályázatokat. Hajdú
János tájékoztatása szerint három jelentõsebb pályázat elõkészítése folyik, s
a polgármester bízik abban, hogy lesznek ezekre
elõirányzott források. Pályázati támogatásból szeretnék a várost és atomerõmûvet összekötõ kerékpárutat megépíteni. Még a
kampány során merült fel
az igény a külterületeken
falugondnoki szolgálat mûködtetésére, amihez kisbuszt szeretnének vásárolni, illetve – amennyiben
lesz ilyen lehetõség – az
ipari parkban egy inkubátorház megvalósítására
kérnek támogatást.
vida
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meket vállal, optimista –
mondta. S azt is hozzátette,
a tradíciók megõrzését is
fontosnak tartja, amire bizonyíték például az, hogy fia,
aki nyolc esztendõs, az István nevet kapta, a sorban az
ötödikként. Ágota négy, Anna másfél éves, édesanyjuk
szintén rendõr.
Dr. Kuti István alapvetõen
mezõgazdasági végzettségû,
növénytermesztõ üzemmérnök, vadgazdálkodási szakmérnök. Az elmúlt években
munka mellett folyamatosan
tanult, rendészeti iskolát
végzett, majd 2002-ben Szegeden jogtudományi egyetemet.
– Mi csak a távozók beosztásába kerültünk, de a helyükre nem, azt meg kell
szolgálni, ki kell érdemelni.
Azon leszek, hogy ez így legyen – fogalmazott az új kapitány, aki szerint megnehezíti a dolgát, hogy több vezetõ távozott. Mint hangsúlyozta, a lakosságnak nem
szabad megérezni, hogy öt
vezetõ elment, sem a bûn,
sem a szabálysértés nem ad

türelmet és õk nem is várnak.
Soczó László az új vezetõk
kinevezésekor elmondta, a
megyében negyvenheten távoztak, többségében vezetõk, hiányukat rövid távon
nem tudják pótolni. – A vezetõi garnitúra – fogalmazott Soczó László – mintegy
tíz évvel megfiatalodott, ami
némi hátránnyal jár. A tapasztalat hiányzik, de az új
vezetõk tenni akarása, szakmai tudása és mobilitása ezt
reményei szerint kompenzálni fogja, és a most kinevezettek rövid idõn belül kiváló vezetõkké válnak. Dr.
Kuti István személyével
kapcsolatban a fõkapitány
úgy fogalmazott, hogy kézenfekvõ volt kinevezése, hiszen helybeli, ismeri a helyi
viszonyokat, magasan kvalifikált, felkészült, több vezetõi poszton már bizonyított.
– Nem lesz könnyû helyzete.
Ez az állomány csúcsra járatott, kiváló kapitányai voltak, nem egyszerû ezt tovább vinni – mondta. S hozzátette, a jelenlegi színvonal
megtartását, esetleg emelését várja el.
Vida Tünde

kor nagyobb volt az aktivitás,
mostanra alábbhagyott a lendület. Ennek ellenére hatékonynak értékeli tevékenységüket, mert már a puszta létük visszatartó erõvel hat.
Aki kedvet érez, hogy csatlakozzon a polgárõrséghez, az

egyesület két tagjának ajánlására teheti meg. A rendes
tagság mellett létezik pártolói
státusz is, az ilyen belépõknek minimum az éves 1200 forintos tagdíj dupláját kell fizetnie, de nem kell szolgálatot
adnia.
-vt-

Az új kapitány együttmûködést vár
Rövid idõn belül másodszor búcsúzott Köllõ Imrétõl a
paksi rendõrkapitányság kollektívája. Elõbb a megyéhez került, majd vissza, most pedig az országosan is tapasztalható nyugdíjazási hullám eredményeként négy
vezetõtársa kíséretében nyugdíjazása miatt köszönt el.
Utódját, dr. Kuti Istvánt az elmúlt év végén iktatta be
Soczó László, Tolna megye rendõrfõkapitánya.

A megyében negyvenhét, javarészt vezetõ beosztású
rendõr köszönt el a testülettõl. Pakson öt rendõri vezetõ
távozott, Köllõ Imre, Czobor
Borbála és dr. Szoboszlai
Katalin a kapitányságról,
Lõrincz József és Szabó István õrsparancsnokok pedig
a dunaföldvári, illetve a

nagydorogi õrsrõl. Az elõbbit a jövõben Domokos Attila, az utóbbit Mukli Zoltán
vezeti.
Az új parancsnok, dr. Kuti
István lett. A rendõrkapitány köszöntõjében elmondta, nem tervez nagy változást. Beosztottaitól a törvény követését, tisztességet
és együttmûködést vár. – Ha
azt mondom, nem kívánok
változtatni, elmondtam mindent. A rendõrkapitányság
szakmai, morális, emberi,
minden vonatkozásában jól
mûködik, nyugodt, a város
és környékben élõk biztonságát szolgáló kapitányság.
Ezt az értéket kell nekünk
megõriznünk – nyilatkozta
lapunknak. Dr. Kuti István –
mint szülei is – dunaföldvári.
Nõs, három gyermeke van.
– Aki manapság ennyi gyer-

Elfogyott a lendület
Várja a csatlakozni vágyókat a
paksi polgárõrség. Mint az elnök, Kiss Miklós elmondta,
létszámgondokkal küszködnek. – Kétféle tagság van,
akad olyan, akire nem igazán
számíthatunk, és csupán 30-40
olyan aktív tagja van az egyesületnek, akik rendszeresen
adnak szolgálatot – teszi hozzá. Ennek eredményeként a
kezdeti napi járõrözéssel
szemben mostanában már
csak hétvégén tudnak szolgálatot adni. – Várunk mindenkit, aki havi négy órát áldoz a
városára, beül társával egy jó
autóba, zsebében mobiltelefonnal, rádióval és, ha tapasztal valamit, hívja a rendõrsé-

get – mondja. Ha valaki érdeklõdik a polgárõrség munkája iránt, bármelyik hónap
elsõ keddjén bepillanthat a
szervezet életébe, akkor tartják ugyanis összejöveteleiket.
Az idei elsõ ilyen alkalommal
elbúcsúztak a régi kapitánytól, köszöntötték az újat abban a reményben, hogy változatlanul jó lesz a kapcsolat.
Kiss Miklós úgy véli, lehetne
szorosabb is, a közös járõrözést jobbára csak emlegetik,
ritkán kerül rá sor, bár ez némileg megváltozott, amióta
közösen használják a rendszám-felismerõ készüléket. Az
elnök elmondta, nyolc éve jött
létre az egyesület, a kezdetek-

Fotók: Vida Tünde
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A zöldhulladékot is hasznosítják

Fidelitas évértékelõ

Komposzttelep létesítésén
dolgozik a DC Dunakom
Kft. A telep kialakítására
azért van szükség, mert a
2000. évi hulladékgazdálkodási törvény elõírása szerint
a szeméttelepen lerakott települési szilárd hulladék
szer vesanyag-tartalmát
megadott határidõre jelentõsen csökkenteni kell. Elsõ
lépésben ez a parkfenntartás során, a lakosságnál, vállalkozásoknál keletkezett,
szelektíven gyûjtött zöldhulladékok komposztálásával
biztosítható, kaptunk tájékoztatást a DC Dunakom
Kft. környezetvédelmi referensétõl. Veiczi Veronika elmondta, a csapadék mennyiségétõl függõen mintegy
900-1200 tonna zöldhulladék
keletkezik évente, ebbõl
megközelítõleg 600 tonna
komposzt állítható elõ. A
tervek szerint a hagyományos, prizmás, hosszú érlelési idejû technológiát alkalmazzák majd, amelynek a
helyigénye nagy, de az üzemeltetési költsége alacsony.
Az eljárás során a beérkezett zöldhulladék az elõkezelõ térre kerül, ahonnan az
aprítógépbe adagolják. A
következõ állomás a komposzttér, ahol a lerakott
prizmákat gépekkel rendszeresen megforgatják, át-

Sikeresnek értékelte a múlt
évet a helyi Fidelitas. – Két
sikeres választási kampány
munkájából vettük ki részünket a plakátolástól, az aláírásgyûjtésen át a választási bizottsági munkáig – összegezte Hanol János elnök. A helyi
ifjúság érdekképviseletének
erõsödését látják abban,
hogy a csoportelnököt mind a
Tolna Megyei Közgyûlés Ifjúsági és Sport Bizottsága,
mind a paksi ifjúsági, sport és
esélyegyenlõségi bizottság
tagjává választották. Az évértékelõn részt vett Réger Balázs, a bonyhádi Fidelitas elnöke, a Tolna Megyei Közgyûlés elnöki kabinetvezetõje. A csoportgyûlésen beszámolt arról a célkitûzésérõl,
hogy a megyében mûködõ
Fidelitas-csoportok
tevékenységét összehangolja, a
köztük lévõ kommunikációt
megerõsítse, és közös programok szervezését is kilátásba helyezte. Ezeken – mint
mondta – kiemelten számít a
már eddig is nagy aktivitást
mutató paksi szervezet közremûködésére.
A paksi csoport terve, hogy
focicsapatot indít a februárban kezdõdõ városi kispályás
teremfoci bajnokságon. Ehhez már a csapat nagy része
összeállt, de még várnak jelentkezõket.
vida

levegõztetik. A komposztálási folyamat 12 hétig tart,
majd az anyagot az utókezelõ téren rostálják, illetve
utóérlelik, ez utóbbi újabb
négy hetet vesz igénybe. A
feldolgozott zöldhulladékhoz semmilyen adalékanyagot, segédanyagot nem kevernek hozzá. Újabb rostálás következik, majd az elkészült komposztot a tárolótérbe helyezik a felhasználásig. Az így elõállított komposzt megfelel a talajvédelmi hatóság elõírásainak és
forgalmazható. A telepet a

szeméttelep mellett, délnyugatra egy másfél hektáros
területen kívánják kialakítani, az ehhez szükséges építési engedélyt múlt év december elején megkapta a cég.
A beruházás költségeit pályázati forrásból kívánják
biztosítani, jelenleg figyelik
a kiírásokat. A komposzttelep igénybevétele a lakosság
számára ingyenes lesz, azaz
a hulladékudvarhoz hasonlóan térítésmentesen kivihetik majd a telepre a háztartási zöldhulladékot.
-kgy-

A DC Dunakom Kft. megkezdte a kiszolgált karácsonyfák

összegyûjtését. A fenyõket a kiskukás szemétszállítási napokon gyûjtik össze. A szolgáltató kéri, hogy a hulladékgyûjtõ edények mellé rakják a fenyõket. Ezek nem kerülnek a háztartási hulladék közé, külön gyûjtik és szállítják.

Kétszázmillió pályázati forrásból
Hasonlóan minden más önkormányzathoz, a paksi is
igyekszik fejlesztési lehetõségeit pályázatok útján növelni.
Neiner András pályázati referens tájékoztatása szerint
2006-ban összesen 216.180.786
forintot sikerült elnyerni különbözõ forrásokból A legjelentõsebb a képtár kialakításának elsõ ütemére nyert
pénz. A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma több
mint 95 millió forint támogaFotó: Molnár Gyula

tást nyújtott a gyûjteménynek otthont adó épület átalakítására. Utak építésére két
forrásból több mint 50 millió
forintnyi támogatásra tett
szert az önkormányzat. Szilárdburkolatú
belterületi
utak felújítására a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácstól közel 24 millió forintot igényeltek sikerrel,
míg a Síksor út- és közmûépítést az úgynevezett TRFC
keret 27 millióval segítette.

Szintén pályázati segítséggel,
mégpedig az ún. HEFOP támogatással alakították ki a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat új helyét. A támogatás valamivel több mint
ötmillió forint volt. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az '56-os emlékmû
állítására négy és fél milliót
adott, a Duna-Mecsek Területfejlesztési Közalapítvány a
Lussonium rekonstrukciójára 16 és felet. A tavalyi mér-

leg a panelfelújításra nyert
16 millióval, az iskolatejre kapott egymillióval teljes. Elõbbit a Lakás-Innovációs Kht.,
utóbbit a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium folyósította. Sikeresen
vett részt az önkormányzat a
Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum mûködését finanszírozó, illetve egy energiapályázaton. Elõbbi másfél millió, utóbbi közel tízmillió forintot hozott a paksi önkormányzat konyhájára.
-tV-
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Újra termel a kettes

Tájékozódtak a polgármesterek

Az év elsõ napjaitól újra termel a kettes blokk, melyet
október elején állították le,
hogy elvégezzék az üzemzavar felszámolásával kapcsolatos helyszíni munkákat. Az
újraindítás – mint Hamvas
Istvántól megtudtuk – a tervek szerint haladt. A reaktor
összeszerelése után végrehajtották a szükséges próbákat, majd felmelegítették és
úgynevezett
nullteljesítményen kritikus állapotba
hozták, azaz elindították a
reaktort. December 30-án
este kapcsolták a hálózatra,
majd további teljesítménypróbák után felterhelték a
blokkot, ahogy az országos
rendszerirányító igényelte,
tájékoztatott a mûszaki vezérigazgató-helyettes.

Megtartották hagyományos
év eleji tanácskozásukat a
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás – a TEIT
– településeinek polgármesterei. A Paksi Atomerõmû
Zrt. balatonfüredi rehabilitációs központjában a cég vezetõitõl tájékoztatást kaptak az
eredményekrõl és tervekrõl,
illetve a kettes blokkon folyó
elhárításról. A TEIT képviselõi számára az igazgatóság
elnöke, dr. Molnár Károly, valamint dr. Varga-Sabján
László törzskari és Pekárik
Géza mûszaki igazgató nyújtott tájékoztatást.
A jövõbeni lehetõségeket illetõen szó esett arról, hogy
Magyarország energiafogyasztása növekszik, 2030-ig
várhatóan nyolcezer mega-

Az egyes aknában folytatják
az elhárítást, a paksi szakemberek vágással tárják fel
a rejtett helyeket, hogy lehetõvé tegyék a maradék
szennyezõdések eltávolítását az orosz szakemberek
számára, akik január 14-én
érkeznek. A tartályt várhatóan márciusban emelik ki.
A kettes blokkot a tervek
szerint júniusban állítják le
ismét, hogy a szükséges
üzemanyag-átrakást elvégezzék. Ez – ahogy Hamvas
István tájékoztatott – általában 28 napig tart, a mostani
azonban rövidebb lesz, mert
az elhárítási munkákkal párhuzamosan több karbantartási feladatot elvégeztek a
reaktoron az elmúlt hónapok
alatt.
tünde

Új lehetõség a diagnosztikában

A Budapesti Mûszaki Egyetem Természettudományi Karán, valamint a Mûegyetem
Természettudományi Egyesület Szomatológiai laboratóriumában több, mint húsz éve,
1979 óta folynak vizsgálatok,
felmérések és kutatások az
emberi szervezet élettani állapotának meghatározásáról.
Egy erre szolgáló, világviszonylatban is egyedülálló berendezést a paksi atomerõmûben is alkalmaznak. A mûszert
kifejlesztõ team vezetõje, dr.
Szacsky Mihály a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vokális Technikai Intézet és Tanszék szoma-

tológusa, tudományos munkatársa.
– A szomatodiagnosztikai
vizsgálati módszer alkalmazza
a korszerû számítástechnikai,
mûszertechnikai és képalkotó
vizsgálati eljárásokat. Az öszszetett vizsgálati módszer lehetõvé teszi, hogy rövid idõn
belül több kérdésre pontos és
tárgyilagos válaszokat kapjunk a vizsgált személy kornak, nemnek megfelelõ fizikális állapotáról. A rendszer alkalmas a panaszmentes páciensek kornak, nemnek megfelelõ állapotának meghatározására és a szakértõi szoftver segítségével az ajánlott életviteli
és életmódi javaslatok elkészítésére. A megelõzõ típusú
vizsgálatok alkalmasak a betegségek korai felismerésére
– mondja dr. Szacsky Mihály.
Az infravörös monitorozás
elméleti és gyakorlati feldolgozását az egyetemi kutatócsoport végezte el. A klinikai
tesztelések után az Egészségügyi Tudományos Tanács El-

nöksége az eljárást orvosdiagnosztikai eljárásokhoz sorolta.
A felvételezések a BME Nukleáris Technikai Intézet
Szomatológiai laboratóriumában kutatási céllal történnek.
Dr. Szacsky Mihály kiemelte,
a módszer beavatkozással
nem jár, károsító sugárzást
nem bocsát ki. A részvétel önkéntes, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatokat, és nem tekinthetõ orvosi szolgáltatásnak. A kifejlesztett módszert a
szomatológus szûrésre – kórelõzmény felvételezésére –,
valamint célzott szakorvosi
kérdések megválaszolására
ajánlja. Az infravörös monitorozás más vizsgálati eljárásokat nem helyettesít, az orvosi
diagnosztika tárházát bõvíti
egy új tárgyilagos vizsgálati
lehetõséggel. Ezt az atomerõmû dolgozói a PA Zrt. és a
BME között kötött kutatásfejlesztési támogatás alapján vehetik igénybe az erõmû II. orvosi rendelõjében.
Wollner Pál

wattnyi kapacitás üzembe
helyezésére lesz szükség. – A
térség érdeke az lenne, hogy
Pakson két újabb blokk épüljön – fogalmazott Molnár József. Gerjen polgármestere
elmondta, abban, hogy errõl
a lakosságot is tájékoztassák,
szerepet kell vállalnia a
TEIT-nek is.
Török Gusztáv arról számolt be lapunknak, hogy
tárgyaltak a paksi atomerõmû, illetve társulásuk közötti szerzõdésrõl, de még nem
állapodtak meg annak pontos tartalmáról. A TEIT elnöke elmondta, a tájékoztatásban számukra többletfeladatot jelent a kettes blokkon folyó munka, amit ebben
a szerzõdésben szeretnének
realizálni.
-t-

Az év menedzsere
Dr. Kocsis István, a Magyar
Villamos Mûvek Zrt. vezérigazgatója kapta az ÁPV Zrt.
„Az év menedzsere” díját.
Kocsis István kinevezése óta
alapvetõ változásokat hajtott
végre a villamosenergia-iparág állami tulajdonban lévõ
társaságcsoportjának szerkezetében, mûködésében, s így
megalapozta a cég piaci körülmények közötti sikeres
mûködésének és fejlõdésének
lehetõségét. Az elmúlt jó pár
évben sokszor bizonyította,
hogy nincs olyan feladat,
amelyet nem lehet megoldani, emelte ki dr. Deák Péter
Ferenc vezérigazgató és Vásárhelyi István elnök a díj átadásakor.
„Az év menedzsere” díjat az
ÁPV Zrt. Igazgatósága 2003ban alapította, azzal a céllal,
hogy az adott évben az ÁPV
portfóliójába tartozó cégek
vezetõi körében legyen elismerve a kiemelkedõ teljesítmény.
- mgy Fotó: Wollner Pál
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Szeméthegyek a városszélen
Hatalmas törmelékkupac éktelenkedik Paks határában,
a Kölesdi út mellett. Az arra járóknak, szomszédos
telkek tulajdonosainak is szemet szúrt a földbõl kinövõ,
s folyton gyarapodó szeméthegy. A morgolódáson túl
lépéseket is tettek, bejelentették a hivatalban, szóvá tették a vállalkozónak, aki teherautószámra hordta oda a
törmeléket. Annak ellenére, hogy a szóbeszéd szerint
cseppet sem egyedi ez a helyzet, csupán két ilyen üggyel
foglalkoznak a polgármesteri hivatalban.
Sem térkép, sem részletes
útba igazítás nem szükséges
ahhoz, hogy az érdeklõdõ
megtalálja a mostanság kedélyeket borzolgató illegális
törmeléklerakó-helyet. A
Nagydorog vagy Kölesd felõl
érkezõket ez a tégla s egyéb
építésianyag-darabokkal tarkított halom fogadja még
Paksra érkezésük elõtt. A
földterület tulajdonosa paksi
illetõségû, a bérlõ szekszárdi. A környezõ telkek tulajdonosai szerint egy szekszárdi vállalkozó hordta ide
teherautószámra a bontott
anyagot. Amikor kérdõre
vonták, azt mondta, átmenetileg tárolja majd itt a törmeléket, mert az az autópálya
építésénél alapként szolgál
majd. A környékbeliek s az
arra járók szerint, ez még átmenetileg is megengedhetetlen, rontja a táj képét, s a
szomszédos földek értékét.
Nem beszélve arról, hogy
mivel egy utat is érint, megnehezíti a közlekedést. Mindezek miatt a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályán
bejelentést tettek, s megállapodtak, hogy nem hagyják
annyiban a dolgot. A szóvá
tett eset csak egy a sok közül, a városkörnyék tele van
hasonló lerakókkal, állítják
sokan, olyanok is, akik nem
kívánták felfedni kilétüket. A
törmelékhegyek
tövében
szóba elegyedõ Nagy István,
Juhász István és Salamon
Zoltán viszont azok közül való, akik úgy gondolják, nem
szabad elmenni szó nélkül
ilyen esetek mellett, rá kell
bírni az érintetteket, hogy a
Fotók: Vida Tünde

legális tárolóhelyre vigyék a
bontási anyagot. Ez egyébként Paksot illetõen a DC
Dunakom Kft. szeméttelepe,
ahol megfelelõ módon kezelik az építési törmeléket. Az
egyébként veszélyes hulladéknak nem minõsül, de szigorúan szabályozzák a kezelését. Például csak az kaphat
építési engedélyt, aki hitelt
érdemlõen bizonyítja, hogy
megfelelõ körülmények között tárolja a bontási hulladékot. Az említett telephelyre
lerakott építési törmelék a
volt konzervgyár területérõl
származik. Itt a CM-Projekt
Kft. az építtetõ. Nagy Balázs
ügyvezetõ elmondta, nem
volt tudomásuk arról, hogy
hova kerül a lebontott
anyag. Õk Sárközi Gyulával
szerzõdtek a bontásra, illetve arra, hogy a bontott
anyag szabályszerû tárolásáról Sárköziék gondoskodnak. – Most tájékozódom az

ügyben – mondta megkeresésünkkor Nagy Balázs.
– Mást nem tehetek, minthogy, ha bebizonyosodik,
hogy ennek nem tettek eleget, nem fizetek.
A polgármesteri hivatal
építésügyi hatósági ügyintézõje elmondta, a feljelentés
nyomán felszólították az
építtetõt, szüntesse meg a
törvénybe ütközõ állapotot.
– Ígéretet kaptunk, hogy erre rövidesen sor kerül. Ha
nem így lesz, felszólítjuk, s
ha annak sem lesz foganatja,
bírságot szabunk ki, ami elérheti az egymillió forintot is
– tette hozzá Vassné Skerlanitz Katalin.
Meglepõ módon nem sok
ilyen ügy kerül a hivatal asztalára. Arról tudnak, hogy
vannak a város környékén
olyan területek, ahol hasonló
vagy éppen más tartalmú
szemétkupacok éktelenkednek, bejelentés azonban az
említettel együtt csupán kettõ érkezett.
Lapzártánk után Vassné
úgy tájékozatott, hogy a
bontást végzõ vállalkozó
jegyzõkönyvben
vállalta,
hogy egy héten belül
megkezdi a hulladék elszállítását.
Vida Tünde
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Új év, új élet
(Folytatás a címoldalon)
Az anyuka, Cseri Istváné
Marcsi elmondta, hogy párja vele együtt látta elõször
Adriánt, ugyanis apás szülés volt. A büszke apuka állta a sarat, mint mondta, fantasztikus érzés volt jelen
lenni a nagy eseménynél, támasz lehetett párjának,
ugyanakkor felejthetetlen
élmény volt látni, ahogy
megszületik szerelmük gyümölcse. Ez az élmény
egyébként számukra tíz évvel ezelõtt is megadatott,
akkor egy kislánnyal, Alexandrával bõvült a család,
aki már régóta nyúzta szüleit egy kistestvérért. Így
nem csoda, hogy amikor elmondták neki a jó hírt, sírva
is fakadt örömében. Elmondta, hogy most még
nem meri pelenkázni öccsét,
de igyekszik máshogyan segíteni, például elmosogat,
porszívózik. Közben pedig
el-elkalandoznak gondolatai, azt tervezi, hogy ha testvére nagyobb lesz, elviszi
sétálni, a játszótérre, és
sokmindenre megtanítja.
Bár csak néhány napja érkezett haza a kórházból
dunakömlõdi otthonukba a
mama és a baba, már érzi a
család, hogy új fejezet kezdõdött életükben. Marcsi
azt mondja, hiába nem ismeretlen számára az anyaság, azért voltak kisebb döccenõk, például amikor elõször pelenkázta, fürdette
Adriánt még a kórházban, a
rooming in szobában, bizony
remegett a keze, izgult,
hogy mindent jól csináljon.
De aztán gyorsan felidézõdtek az emlékek, és az anyai
ösztön is sok mindent megold. Most nem kívánnak
mást, mint hogy továbbra is
szeretetben éljék az életüket. Mi pedig ehhez kívánunk jó erõt és egészséget!
-gyöngy-
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Örömtánc a csámpai közösségi házban
Minden kedden este táncolni gyûlnek össze csámpaiak
és paksi barátaik a helyi közösségi házban. Az ötlet, hasonlóan más közösségi
programjaikhoz, mint a
lovaspiknik, az erdei lomtalanítás vagy a torna, egy
összejövetelen merült fel.
Valaki megemlítette, mi lenne, ha Gyõrffy Orsolya, aki
egy éve él Csámpán, táncolni tanítaná õket, és mivel
sokan lelkesen fogadták a
gondolatot, és a heti három
tornából egyet táncra cseréltek. Orsinak nincs könynyû dolga, hiszen kezdõ csapatról van szó, de nagyon
türelmes tanárnak bizonyul.
Bár tanítványainak pillantása gyakorta rátéved esetenként még bizonytalanul topogó lábaikra, jó úton haladnak elsõ fellépésük felé,
amelyet a csámpai találkozóra terveznek. A terv az,
hogy fellépõruháikat is

együtt varrják meg. És
hogy mit láthat majd tõlük a
nagyérdemû? Nos, jelenleg
egy görög koreográfián dolgoznak, amelyet Orsi még
az Örökifjú Táncegyüttes
tagjaként, Bézi Sándor tanár úrtól tanult, és amelyet
most néhány együttesbeli
társa segítségével örökít tovább, emellett pedig egy dunántúli ugrós elsajátításán

is fáradoznak. És hogy vajon mi lehet a kulcsa a társaság összetartásának? A
csapat „motorja”, Fritz
Jánosné szerint ezeken a
programokon, ha csak néhány órára is, de elfelejthetik mindennapi gondjaikat,
feltöltõdhetnek, erre pedig
szüksége van az embernek a
mai rohanó világban.
-gyöngy-

VMK: hagyományok és újdonságok
A 2006-os esztendõt eredményesnek ítéli Darócziné
Szalai Edit a Közmûvelõdési
Kht ügyvezetõje. A színházbérletek elõadásai nagy sikerrel mentek, és a csökkenõ
gyermeklétszám
ellenére
nem volt kevesebb a gyermekelõadásokat látogatók
száma sem, köszönhetõen annak, hogy gyermek-mecénás
bérletet is sokan vásároltak,
így hozzá juthattak a színházi
elõadásokhoz olyan fiatalok
is, akiknek ezt anyagi körülményeik nem engednék. A
jelentõs
elõkészületeket
igénylõ városi rendezvényeket az ügyvezetõ szerint magas színvonalon sikerült
megrendezni. Az elõre nem
tervezett, újdonságot jelentõ
programok közé tartozott az
atomerõmû támogatásával
létrejött Paksi Õszi Téli prog-

ramsorozat, amelyben színház, bál, hangverseny egyaránt szerepelt. A rendezvények mellett kiállításokat
négy helyszínen láthatott a
közönség, a ház kiskiállítójában, nagykiállítójában, a
VMK könyvtárának galériáján, és a dunakömlõdi faluházban, illetve újdonság volt,
hogy a testvérvárosi kapcsolat keretében Galántán is
rendezhettek tárlatot. A
könyvtárban többek között
újra indult az információs vetítés, és új társaság kezdte
meg mûködését, az önképzõ
kör. Sikeresek a központ számítógépes tanfolyamai, sokan üdvözölték, hogy az Ifjúsági és Információs Irodában
buszbérletet lehet vásárolni,
illetve sokan érdeklõdnek a
pszichológiai
tanácsadás
iránt.

Táboroztatás terén is sikerült bõvíteni a palettát,
Dunakömlõdön létrejött az
elsõ rajztábor, a kistérségi
kapcsolat erõsítése jegyében pedig kerékpáros vándortábort rendeztek. A kht.
üzemeltetésében lévõ sóstói
üdülõben a hagyománynak
megfelelõen a Pakson és a
környezõ településeken élõ
fiatalokat egyhetes turnusokban fogadtuk, az utolsó
hét pedig a családoké volt –
folytatta az értékelést Balog Pálné gazdasági ügyvezetõ. Az elmúlt nyáron a
megszokottnál valamivel
komfortosabb üdülést kínáltak, hiszen bõvült az eszköztár egy udvari csocsóval, és
új szerzeményként sörasztalokkal, ami kedvez a szabadtéri idõtöltésnek. Az
ÁNTSZ felhívására néhány

Hazajáró
kömlõdi diákok
Idén is heti négy alkalommal tartanak klubfoglalkozást a dunakömlõdi hazajáró diákok. Hétfõn,
kedden, csütörtökön és
pénteken fél öttõl fél hétig tartanak az összejövetelek. 11-én a konfliktusok, összetûzések kezelésére személyiségfejlesztõ
tréning lesz, 16-án pedig
évértékelést
tartanak.
Folytatódik a Tudorka
népfõiskola, a jövõ évi elsõ elõadás 18-án délután
öt órakor lesz. Öt nappal
késõbb pedig használati
és dísztárgyak készítését
sajátíthatják el szalvéta
technikával. A személyiségfejlesztõ tréning újabb
állomásán, 25-én a problémamegoldás hat lépését
ismerik meg a dunakömlõdi hazajáró diákok.
-vida-

ágyat kivettek a szobákból,
polcokkal bõvítették a bútorzatot. Az idei évtõl azt
remélik, hogy sor kerül a vizesblokk felújítására. Cseresznyésben is igen népszerû volt a táboroztatás, szinte folyamatosan veszik
igénybe az oktatási intézmények a lehetõséget, de
rendezvényeket is tartottak
a táborhelyen, sõt 2006-ban
elõször, szilveszterre is benépesült az egykori iskola.
Tavaly 27 pályázatot nyújtott be a kht., ezek közül 23
volt sikeres, ami nagyban
hozzájárult a programok
megvalósítása mellett az
eszköztár fejlesztéséhez is.
A legújabb eredmény, mely
már az idei évben vált ismertté, támogatást nyertek
a siket és nagyothalló fiataloknak tervezett tábor megrendezéséhez.
-gyöngyFotó: Szaffenauer Ferenc
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Jaj a malacnak!
Az ünnep közeledtével
gondoltak egyet Biritón,
és karácsonyi összejövetelt tartottak, disznóvágással egybekötve. Az ötletgazda Farkasfalvi József, a külsõ városrészek
településrészi
önkormányzatának képviselõje
a legfõbb hozzávalóról is
gondoskodott, egy 150 kilogrammos disznó képében, mely a madocsai
Madagro Kft. felajánlásában meg is érkezett. A vágás annak rendje-módja
szerint történt, majd a tor
következett.
A hús egy része a fagyasztóládában végezte,
ebbõk késõbb grillhús
lesz. Az ünnepi találkozón
a kisebb gyerekeknek és a
nyugdíjasoknak ajándékcsomaggal is kedveskedtek, a gyerekek pedig mûsort adtak. A mintegy hetvenfõs sokadalomnak a
zenét sem kellett hiányolnia, errõl Szekeres Attila
gondoskodott, aki Szedresbõl érkezett az összejövetelre. Vendégeket is
hívtak a helyiek, például a
környezõ puszták népét,
no meg a részönkormányzatok képviselõit. Mindenki
eljött,
mondja
Farkasfalvi
képviselõ,
csak a polgármestert hiányolták.
No de félre bú, csak néhányat kellett aludnia a
társaságnak és máris újra
benépesült a közösségi
ház, ugyanis szilveszteri
batyusbálra gyülekeztek
kicsik és nagyok. Itt aztán
már tervezgethették is a
következõ
karácsonyi
disznóvágást, ugyanis a
részönkormányzat támogatásával megtartott közösségi programból hagyományt szeretnének teremteni.
-gyöngyFotó: Vida Tünde

Tölgyfából faragott boldogság

Különleges munkát kapott
az elmúlt év végén a BATU
Kft. Az építõiparban érdekelt cégnek ezúttal hidat
kellett építenie a tengelici
Hotel Orchideában, ahol a
többi beruházásnak, így a
szálloda- és fürdõépítésnek
is õk voltak a generálkivitelezõi. Ezúttal azonban nem

más vállalkozókkal, hanem
fafaragó mûvészekkel dolgoztak együtt. A tölgyfahíd
a szálloda parkjában áll, az
ott járók a Gyöngyvirágszigetre sétálhatnak át rajta. A szálloda egyik tulajdonosa, Dömény Zoltán elmondta, késõbbre tervezték, hogy a hetvenes évek-

Egy paksi krónikás
Paksi krónikás mûve jelent
meg nemrégiben Weller családfa 1834-2004 címmel. Varga Sándorné Weller Eszter
még kisgyerekként gondolkozott el azon, hogy család, a
sok rokon hogyan fonódik
össze egy nagy famíliává. A
kíváncsi kislány ceruzát ragadott és elkezdte összeírni
a családtagokat. Sok lapot
írt tele, de nem jutott a végére. Aztán az évek teltek, feleség, családanya lett. S amikor egyik kislánya tízévesen
megkérte, meséljen a rokonokról, mert szeretné összeírni azokat, meglepetten találkozott saját gyermeki énjével. És akkor – közel 50 év
elteltével – elkezdte a gyûjtést, a kutatást. Felkereste a
családtagokat, a legidõsebb
rokonokat, akik szívesen meséltek. Esztert sokan segí-

tették idõ- és munkaigényes
munkájában. Telefonkönyveket böngészett, külföldön
élõ rokonokkal vette fel a
kapcsolatot, kereste a történeteket, gyûjtötte a fotókat.
A dédszülõk, nagyszülõk és
szülõk korából volt a legnehezebb fényképeket találni,
Felkereste Sólyom Károly
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ben épült hidat kicserélik.
Egy vihar azonban több fát
kidöntött néhány héttel karácsony elõtt, egyet éppen a
hídra. Így hát elõvették a
kész terveket, s a BATU
Kft. ügyvezetõje, Balogh
József kezébe nyomták,
hogy az ünnepekre építsék
meg. Az összehangolt munka eredményeként elkészült egy masszív tölgyfa
híd, melyre hat ország fafaragói készítettek szobrokat.
A Hotel Orchidea minden
évben otthont ad egy fafaragó tábornak, melyben
magyarországi és szomszédos országbeli alkotók dolgoznak. A parkban számos
alkotásuk, köztük egy nászkapu árulkodik az itt töltött
dolgos napokról. Az új hídra, melyet Boldogság hídjának neveztek el, a környékben honos, fõként védett állatokról készült szobrok kerültek. Ezek is, a híd is gemenci tölgyfából készült
nyolc hét, azaz rekordidõ
alatt.
-vtpaksi evangélikus esperest, s
a györkönyi evangélikus
lelkésznõt is.
A szerzõ õsi paksi család
büszke tagja, munkájával saját gyermekkorát elevenítette fel, amikor nem csak a rokonok tartottak össze, hanem a város valamennyi lakója.
A hét nemzedéket bemutató
könyv három részbõl áll, az
elsõben nevek, évszámok,
családok felsorolva, a szerkesztéskor helyet hagyva a
következõ nemzedéknek.
Így bõvíthetik, frissíthetik a
családfát. A második részben félszáz történetet olvashatunk, családi vonatkozásúakat és olyanokat, amelyek a
ma élõ paksiak számára is ismertek lehetnek. A harmadik részben mesélõ képek
adnak hírt régi pillanatokról,
emlékekrõl.
bzs
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A 2006-os esztendõ krónikája

JANUÁR
Január 1-jén elindult a kistérségi orvosi ügyelet. A Belügyminisztérium ösztönzõ pályázatán 27 millió forintot nyertek erre a célra. Az ügyeleti
helyiség kialakításához szükséges pénz nagyobb részét a
paksi önkormányzat saját büdzséjébõl biztosította. A Paksi
Többcélú Kistérségi Társulás
központi orvosi ügyeletét a
Táncsics Mihály utcai rendelõintézetben alakították ki, a
beruházás 43 millió forintból
készült el. A központi ügyelet
megszervezésével az Emergency Service Bt-t bízta meg
a kistérségi tanács.
Új helyre költözött a Városi
Nyugdíjas Klub az Erzsébet

szálló épületébõl. Tevékenységüket az önkormányzat tulajdonában lévõ épületben
folytatják a Jámbor Pál utcában. Az épületen a költözést megelõzõen felújítási

munkálatokat
végeztek,
amelyre kétmillió forintot
fordított a város.
Átadták a Paks Kultúrájáért
díjat, amelyet 2006-ban
Kernné Magda Irén múzeumpedagógus vehetett át, a
Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi
ünnepségen.
FEBRUÁR
Megünnepelték az atomerõmû 30 éves fennállását. A
rendezvényen írott és képi
dokumentumok segítségével
idézték fel az elmúlt évek
eseményeit, valamint aranyérmét és oklevelet adtak át
azoknak, akik 1976-tól az
erõmûben dolgoznak.

A Paksi Hírnök, a TelePaks,
a PSE és a Fortuna Rádió
kori farsangot rendezett a
jégpályán, az atomerõmû támogatásával. A hagyományteremtõ céllal életre hívott

rendezvényen többek között
jelmez- és táncverseny várta
a résztvevõket.

Megkezdõdött a hónap végén a Kurcz György és az
Akác utca felújítása.

MÁRCIUS
A madárinfluenza kapcsán
márciusban Pakson is megszámláltattak a háziszárnyasok.

ÁPRILIS
Az országgyûlési választások elsõ fordulóját kilencedikén, a másodikat pedig két
héttel késõbb tartották. Tolna megye kettes számú választókerületének országgyûlési képviselõje Tóth Ferenc lett.

Egységes akarattal fogadta
el a képviselõ-testület az
SZDSZ frakció javaslatára
elkészült rendelet tervezetet, amellyel a paksi önkormányzat is csatlakozott a
kormány
baba-kötvény
programjához.
Ismét fellépett a Csernozjemocska orosz néptánc és
dalegyüttes Pakson. A nagy
múltú, száz fõt számláló társulat tagjai a voronyezsi állami Agrártudományi Egyetem jelenlegi és volt diákjai.
A mûvelõdési központban
adott mûsoruk fergeteges sikert aratott.
72 órás sztrájkot hirdetett a
Mûszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete, majd
megszületett az érdekvédel-

mi szervezetek és a munkáltatók közötti megállapodás,
amely 5.5 %-os átlagos bérfejlesztést tartalmazott.
Az atomerõmû Urántoll elismerését 2006-ban Hazafi József újságírónak ítélték.

130 éves fennállását ünnepelte a Deák Ferenc Általános Iskola, az intézményt
kezdetben közös iskolaként
emlegették, majd 1962-tõl
III. sz. Általános Iskola illetve 1988 óta mai nevén
szerepel.
Áprilisban árvízzel kellett
szembenéznünk, a Duna vízszintje nyolcszáz centiméter
feletti értéket mutatott. A töltéseken lévõ zsilipekhez szivattyúkat állítottak, az árvíz
utcai házak védelmére ideiglenes gátat emeltek. Újabb
árhullám májusban érkezett,
de ekkor csupán 600 centiméteren tetõzött a folyó.

MÁJUS
Közösségi házat avattak
Biritón, amely lehetõséget
biztosít az ott élõknek közösségi programok megrendezésére, ügyfélfogadás lebonyolítására.
154 mintát értékelt a zsûri a
Fotó: Paksi Hírnök archív
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városi borversenyen, amelynek keretében másodszor hirdették meg a város bora címet. Az elismerõ cím tulajdonosa Krieser János kékfrankosával, illetve Till Ferenc vegyes fehérborával. Fehér és
vörös kategóriában összesen
10 arany, 45 ezüst és 37 bronz,
míg a rosék és sillerborok közül egy-egy aranyérmes minõsítés született.
Szabó Vilmos Bélát választották a Tolna-Baranyai
evangélikus egyházmegye
esperesévé, beiktatását Pakson tartották, megbízatása
hat évre szól.
Megkezdõdött az immáron
hagyományossá vált Dunaparti rendezvénysorozat. A
szezonnyitón Hajdú János
polgármester az önkormányzat és Hamvas István
vezérigazgató-helyettes a
PA Zrt. képviseletében megkoszorúzta a Dunát. A halászléfõzõ verseny és a színpadi mûsor egész napos kikapcsolódást kínált.
Átköltözött új helyére a pak-

lovaspikniket. Az egykori tómederben rendezett program keretében fõzõversenyt,
lovas ügyességi versenyt
tartottak.
Az egészségügyben dolgozók elismerésére alapított
Pongrácz Sándor díjat dr.
Molnár Klára háziorvosnak
adományozták.

ahhoz kapcsolódóan többek
között prosztataszûrésre
hívták a 45 év feletti férfiakat, de sportolási lehetõségeket is kínáltak. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége helyi szervezetének
meghívására
Paksra látogatott George
Herbert Walker az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete, aki
itt tartózkodása alatt a polgármesterrel és a PA Zrt
vezérigazgatójával együtt
demonstratív
vérvételen
vett részt, felhívva ezzel is a
figyelmet a szûrés fontosságára.

JÚLIUS
Megrendezték a 14. Nemzetközi Gastroblues Fesztivált.
A program keretében egy
héten keresztül léptek fel
neves hazai és külföldi zenészek, zenekarok, fõzõversenyt is tartottak illetve a
labdarúgó pályán hat csapat
mérte össze erejét.

AUGUSZTUS
Megkezdték a Paksi Sportegyesület új klubháza és fogadóépülete
kivitelezési
munkálatait, amelynek határideje 2007. április 26.

Folytatódott az ásatás
Lussoniumban. A Pécsi Tudományegyetem ókortörténeti tanszékének régész
hallgatói illetve történelem
szakos diákjai a római erõd
újabb részét tárták fel, a
faltöredékek mellett néhány leletre is rábukkantak.

Civil nappal ünnepelte
fennállásának 15. évfordulóját a Roger Schilling
zenekar. A város civil szervezeteinek többsége csatlakozott az általuk szervezett
felvonuláshoz, azok pedig,
akik valamilyen mûvészeti
ágban érdekeltek, mûsort
adtak a piactéren.

Az útprogram keretében
újabb utcákban kezdtek
munkálatokat, sorra került a
Hõsök tere, a Zápor, Vak
Bottyán, Gyár, Bástya, Jámbor Pál, Kalap, Szérûs, Nyár
és Csendes utca, valamint a
Domb utca egy szakasza.

Ötödször hirdették meg a
Daróczi-virtusúszást. Ebben az évben az elõzõnél jóval többen, 126-an vállalkoztak a Paks-Kalocsa táv
megtételére a folyó 24 fokos
vízében.

Elsõ
si munkaügyi kirendeltség, a
munkát a rendõrkapitányság melletti épületben folytatják, amelyet felújítottak.
A Paks Közbiztonságáért díjat átadták Molnár Lajos
rendõr fõtörzszászlósnak.
JÚNIUS
Ismételten megrendezték a
férfiak egészséghetét. A
program keretében illetve
Fotó: Paksi Hírnök archív

Elkészült az Idõsek Otthona
és Gondozóháza bõvítése, a
110 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeképpen harminc férõhellyel lett több az intézményben.
A Gyermekeinkért díjat
Mittler József kapta, az elismerést a városi pedagógus napi ünnepségen adták
át.

Magas színvonalú köztisztviselõi munkájáért Deák Ferenc díjat kapott Hum Ferenc, aki a hivatal mûszaki
osztályát vezeti.

ízben

hirdettek

Két paksi fiatal, Kozma Tamás
és Korvin Tibor Rigában járt.
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A gimnazisták az Európai Ifjúsági Parlamentben jártak, és
Kovács László EU-biztossal
találkoztak.
A hónap második felében adták át Paks elsõ körforgalmi
csomópontját a Táncsics és
Dózsa György utca keresztezõdésében. A beruházás értéke megközelítette a háromszáz millió forintot, ennek
nagy részét az önkormányzat
fedezte, nyolcvan millió állami
forrásból származik.

VELÜNK TÖRTÉNT
Ferenc miniszterelnök nyilvánosságra került beszéde
miatt.
Iskolakezdésre birtokba
vették a Paks Térségi Pedagógiai
Szakszolgálat
munkatársai új székhelyüket, a munkaügyi központ
régi helyén. Idõközben kibõvült feladataikat itt lényegesen tágasabb, az eddiginél megfelelõbb helyen
végezhetik.

erõmû. A találkozón közelebbrõl megismerhetik az
erõmû mûködését. Idén a
dusnokiak, ordasiak, gerjeniek és bogyiszlóiak vendégeskedtek az atomerõmûben.
Megnyitotta kapuit a hulladékudvar, amely újabb lépés
a szelektív hulladékgyûjtés
terén.

SZEPTEMBER
Átadták a felújított Pro
Artis Mûvészeti iskolát, az
avató ünnepségen részt vett
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Az iskolában új
tanszak is indult, dráma-és
színjátékra is jelentkezhettek az általános és középiskolás diákok.
A szüreti napon, Pakson és
Dunakömlõdön is felvonulással, kiállítással, kézmûves
foglalkozással és az alkalomhoz illõ színpadi mûsorral
várta a vendégeket a szervezõ Közmûvelõdési Kht.
Dunakömlõdön mindez kiegészült például mézudvarral
illetve a madárijesztõ készítõ
pályázat eredményhirdetésével.
Az ország több településéhez
hasonlóan Pakson is csendes
megmozdulással tiltakoztak
a kormány megszorító intézkedései, valamint Gyurcsány

2000 óta minden évben vendégül látja nyílt nap keretében a környezõ településeken élõket a paksi atom-

Felavatták a megújult Sárgödör teret, az 54 millió forintos beruházás keretében
kiépítették a víz-szennyvíz
gerincvezetéket, és térburkolat is készült.

Megtörtént a Síksor út- és
közmûépítési munkálatainak
mûszaki átadása, azt megelõzõen egyedül ebben az utcában nem volt szilárd útburkolat városunkban.
OKTÓBER
Október 1-jén választottak
települési és kisebbségi képviselõket, polgármestert. A
város elsõ embere továbbra
is Hajdú János, a képviselõ
választást elsöprõ többséggel a Polgári Összefogás jelöltjei nyerték.
Tízéves fennállását ünnepelte az IPA paksi szervezet.
Ebbõl az alkalomból megjelentették „A kapitány” címû
könyvet, amellyel emléket
állítanak Oláh László néhai
rendõrkapitánynak, ugyanakkor megismerheti az olvasó az IPA történetét, tevékenységét. Az ünnep kapcsán megrendezték a már
hagyományos Oláh László
emléklõversenyt is, valamint
rendõrség-történeti kiállítás
nyílott a Városi Múzeumban.
A város legrangosabb elismerését, a Pro Urbe díjat
2006-ban Kozmann György
többszörös világbajnok kenus vehette át az október 23ai ünnepi testületi ülésen.
A hagyománynak megfelelõen 2006-ban is húsz munkatársat részesített Céggyûrû
elismerésben az atomerõmû.
Fotó: Paksi Hírnök archív

VELÜNK TÖRTÉNT
Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány és az Egészséges
Városok Paksi Szervezete
„Ültess fát életfát” programot hirdetett. Akiknek a
megadott idõben gyermekük született és jelentkeztek, októberben vehettek át
egy-egy díszcseresznyefa
csemetét.
Elkészült a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat új
helye a Bóbita bölcsõde épületének egy részében, így a
szolgálat munkatársai az országban párját ritkító székhellyel büszkélkedhetnek.
Alapos elõkészítés után, október közepén megkezdték a
sérült üzemanyag eltávolítását az atomerõmûben. A
munkálatoknak határidõt
nem szabtak, elsõdleges
szempontként a biztonságot
jelölték meg.

2006-ban elõször adták át a
Százhalombattán alapított
Poroszlai Ildikó emlékérmet,
a kitüntetett intézmény a
paksi Városi Múzeum.
DECEMBER
Rekord részvétel mellett
rendezték a Paksi Úttörõk
és a mûvelõdési központ a
2006-os „Ki mit tud?”-ot.
Közel 350 gyermek nevezett egyéni, páros vagy
csoportos produkciókkal,
vers-, mese és prózamondás illetve tánc kategóriában. A szervezõk a folytatást tervezik.
Az év utolsó hónapja
egyébként ünnepi hangulatban telt, megrendezte a
Csillag Show Tánc Egyesület hagyományos Csillogó
ünnepét, a Balogh Antal
Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium ismét kórustalálkozóra hívta a többi

oktatási intézmény kórusait, a dunakömlõdi faluházban pedig a tolerancia jegyében meghirdetett „Te is
más, vagy te sem vagy
más” elnevezésû programsorozat záróestjét rendezték meg.
A Tûzvirág Táncegyüttes
az egyik kitüntetettje a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Tolna Megyei szervezet
Príma díjának.
A helyi Iparos és Vállalkozói Kör Lussonium díjat
adott át Kováts Balázsnak
az atomerõmû vezetõ mérnökének.
Nagy révész díjas lett Tóth
Imre a Charon Kft. hajóvezetõje, a díjat a Révhajósok
Országos Szövetségének
elnöksége ítélte oda.
-kgy-

NOVEMBER
Megtartották
Dunakömlõdön a település 180 éves
templomának Imre napi búcsúját. Az ünneplés a présházsoron folytatódott, ahol a
jelenlévõk tanúi lehettek egy
régi hagyomány, az újboráldás felelevenítésének.
Újboráldást a paksi Sárgödör
téren is tartottak, igaz nem
elõször, hanem ötödik alkalommal. 2006-ban a fehér boros hordóba Polgár Zoltán, a
vörös
borosba
pedig
Szedmák István bora került,
amelyet az áldás után meg is
kóstolhattak a vendégek.
2006-ban is izgulhattunk a
Neutron Bevetési Osztály
csapatáért, akik végül eddigi legjobb eredményüket
érték el az orlandói kommandós világbajnokságon.
Összetettben másodikak
lettek, az egyes versenyszámokban pedig még egy
ezüst és egy aranyéremmel
gyarapították figyelemre
méltó gyûjteményüket.
Fotó: Paksi Hírnök archív
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Közös asztalnál
Száz liter csirkeraguleves fogyott el karácsonykor Molnár Imréné szeretetvendégségében. A nyugdíjas asszony négy éve vert sátrat
elõször a Városi Múzeum
parkolójában karácsonykor.
Azóta minden évben asztalához várja a rászorulókat,
nagycsaládosokat, hajléktalanokat. Az ételt és a mindenkinek kijáró ajándékot
adományokból finanszírozza.
Minden évben megkeresi az
önkormányzatot, vállalkozókat, hogy segítségüket kérje.
Molnárné elmondta, az adományozók szinte minden évben ugyanazok. Hajdú János
polgármester a húst állja, a
pékek kenyeret, a cukrászok
süteményt adnak, mások
pénzt, vagy egyéb adományt. Molnárnénak ezúttal
is sokan segítettek, a tûzoltók sátrat állítottak, a cserkészek, ifjú vöröskeresztesek, nyugdíjasok a szeretetvendégségben, ajándékozásban vettek részt. A rászorulók ruhanemût, más hasznos
holmit, a hajléktalanok takarót, hálózsákot kaptak, s néhány kedves szót.
-vt-

Wollner Pál paksi fotós

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park
Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668
E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

képei is szerepelnek „ A Magyar Trikolor tizenkét hónapja” címû 2007-es naptáron. A New-York-i Hungarian TV Magazine az
1956-os forradalom ötvenedik évfordulója alkalmából
hirdetett nyílt fotópályázatot
ugyanezzel a címmel. A pályázaton sikeresen szerepelt
Wollner Pál, a Paksi Fotósok
Baráti Körének vezetõje,
akinek három alkotása is
szerepel a díszes naptáron,
melyet a Püski kiadó adott
ki. A pályázat ünnepélyes
díjátadását Budapesten a
Vármegye Galériában tartották, ahol kiállítás nyílt a
legjobb pályamûvekbõl.

MOZAIK
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Mit süt-fõz ma?

Balogh Ferencné
Napjainkban az élet szinte minden területén hódít az azonnaliság elve. Ha körbenézünk az élelmiszerboltok polcain,
mindenféle gyorskajákkal találkozhatunk. Talán még az elkészítési idõ csökkentésében tudnak a gyártók versenyezni a kegyeinkért, hogy a piros vagy a sárga csomagot fogjuk meg. Merthogy az
idõ mindig kevés. Az pedig, hogy a konyhában “pazaroljuk”, már igazi luxusnak
számít. Illetõleg van még egy sürgetõ tényezõ: az éhes gyerekszáj. Pláne ha ebbõl kettõ is akad, úgy, mint Balogh
Ferencné családjában. Margit mindig is
nagyon szeretett sütni vagy fõzni, de manapság – ahogy õ mondja – a pepecselõs
ételek nem jönnek be. Hétvégeken rendszeresen készít süteményt, újabban keverteket, muffinokat és egyéb édességeket, amik nem órákig készülnek, hogy a
gyerekek hamar nekiláthassanak. A
„mézes tészta” rendkívül egyszerû és
Párom édesanyja kifogyhatatlan a régi történetekbõl, van,
amit mástól hallott, másokat
maga is átélt. A
szereplõket általában névrõl is
ismeri, tudja,
hogy XY ki fiaborja, hogy kinek a lányát vette el, és hogy akkoriban miket pletykáltak róla a vénasszonyok.
Talán ezektõl az információktól válik „életszagúvá” a meséje, amit aztán mi tátott szájjal
vagy éppen nagyokat kacagva hallgatunk.
Karácsonyi története úgy húsz-harminc évvel
ezelõtt a régi óvárosban, vagy ahogy akkoriban
mondták, a faluban játszódik. A család kilétét
sajnos nem fedhetem fel (gondoljanak csak a
személyiségi jogok megsértésére), legyen
elég annyi, hogy a történet valós, a szereplõk
pedig akár az ön szomszédai, vagy annak szülei is lehetnek.
A készülõdés Szabóéknál is (jó név, van belõlük Pakson is bõven) ajándékvásárlással kezdõdött. Persze abban az idõben még teljesen
normálisan gondolkodtak az emberek, ésszerû, praktikus dolgokat választva, szigorúan betartva az „addig nyújtózkodom, ameddig a takaróm ér” íratlan szabályát. A család abban az
évben egy hûtõládát vásárolt, amit aztán az
úgynevezett „tisztaszobában” helyezett el,

gyorsan
fogyasztható. Igaz
ugyan,
hogy mézet soha
nem látott, de
Margit
még úgy
emlékszik
gyerekkorából, hogy a szép aranybarna színe miatt nevezték mézesnek. Nagymamája
gyakran sütötte nekik, õ a szegény ember sütijének nevezte. Ezek az alapanyagok minden éléskamrában megtalálhatók voltak akkor is.
A tojást, cukrot, zsírt és a lekvárt keverjük össze. Margit szerint a nagymama receptjét lehet bátran korszerûsíteni
Hozzávalók: 2 tojás, 20 dkg cukor, 5 dkg
zsír, 16 dkg lekvár, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 30 dkg liszt, 2 dl szódavíz.

Plörõ

Füstbe ment karácsony
nem csak a mérete miatt, hanem mert olyan
hangos volt, hogy csak két ajtóval odébb lehetett tõle elaludni. Ezt a hûtõládát kapta mindenki. Legkevésbé a 11 éves Pistike örült, õ
ugyanis már hetekkel ezelõtt megtalálta az õ
sajátjának vélt ajándékát, egy tûzpiros tûzoltóautót, amit aztán hiába keresett a fa alatt. Mint
kiderült, a játékot a szomszéd néni vette a fiának, s mivel „az a büdös kölök mindent megtalál”, náluk rejtették el. Szegény Pistike, még
csak nem is reklamálhatott a meg nem kapott
autó miatt, hiszen akkor kiderül az õ turpissága is. Az öreg Szabó néni sem volt maradéktalanul boldog, mondván: „mi a rossebnek köll
télvíz idején jeges ládát venni, mikor ölég hideg van idekint is!” Lássuk be, ebben van némi igazság!
Miután a gyönyörû nagy (inkább utóbbi, mint
elõbbi) hûtõládát elhelyezték a szobában, döbbentek rá, hogy az ünnepi asztalnak jóval kisebb
hely jut, mint az elõzõ években, pedig hát a család, a vendégségbe várt komáéknál is bõvült
(odaköltözött az anyós), úgyhogy kicsit összébb
húzták a bútorokat. No, ezzel nem is lett volna
baj, csak hogy elmozdították a régi szenes kályhát is… A vacsora ezúttal is pazarnak ígérkezett, a ház asszonya kitett magárért, az ünnepi
asztal ugyanis csak úgy roskadozott a sok étel-

és zsír helyett margarint tenni a tésztába. Bár azt is hozzáfûzte, hogy vannak
például linzertészták, amiket a mai napig
jó kis házi zsírral készít, mert azzal jobb
ízû lesz. Apropó íz! Amilyen ízû lekvárt
használunk, olyan ízû lesz a sütemény.
Alma, barack, ribizli, málna, kinek melyik a szimpatikus. Ha pedig már leszoktunk az otthoni szóda gyártásáról, akkor
használjunk ásványvizet. A lényeg, hogy
bubis legyen. Végül keverjük hozzá a
lisztet, szódabikarbónát és a vizet. Sütni
úgy kell, mint a piskótát, elõmelegített
sütõben, 180-200 fokon, tûpróbáig. Ez is
a nagymamától elsajátított kifejezés.
Margit ugyan soha nem tanult meg öt
kötõtûvel harisnyát kötni, de ez a tû tökéletesen alkalmas arra, hogy az ember
lánya megnézze, megsült-e a mézes. Ha
elkészült, meghinthetjük porcukorral
vagy leönthetjük csokimázzal, különféle
formára vághatjuk, és úgy kínáljuk.
Margitnak ezzel soha nem kellett bajlódnia. Mire elkészült volna a csokimáz, a
gyerekek mindig eltüntették az édes csemegét.
sete
tõl. A komáékat – ahogy szokták – a kiskonyhában kisüstivel várták, s épphogy beszédbe elegyedtek, amikor hatalmas csattanás hallatszott
a hátsó szobából. A tett színhelyére elsõként a
ház asszonya érkezett, s bár a fekete füsttõl sok
mindent nem látott, érezte, hogy nagy a baj.
Számára ez akkor vált bizonyossá, amikor a
közvetlen utána nagy slunggal érkezõ férj – nyilván õ sem látott semmit, vagy csak kihasználta
a kínálkozó alkalmat – fellökte szegényt. Mikor
már tisztábban láttak, felmérték a károkat. A galibát a kályhacsõ okozta, mégpedig úgy, hogy
ráesett a megterített asztalra. Mondanom sem
kell, hogy az étel java kárba veszett. Az, hogy a
szobát tetõtõl talpig beborította a korom, már
csak hab volt a tortán! A két asszony jajveszékelve állt neki a romok eltakarításának, s mivel a
férfiak úgy gondolták, csak útba lennének, keseregve vonultak ki a konyhába, hogy bánatukat
házipálinkába fojtsák. Ez az elfogyasztott kisüsti
mennyiségének és az üres gyomornak köszönhetõen maradéktalanul sikerült, a két koma irgalmatlanul berúgott. Az asszonyok a karácsonyi esti nagytakarítás után, kissé nyûgösen indultak instabil férjükkel az éjféli misére, ahol a
két jómadár hol vadkan módjára horkolt, hol
pedig könnybe lábadt szemmel, mélyen meghatva hallgatta a szentbeszédet. Állapotukba
változást az orgona hangja idézett elõ. Amikor
ugyanis felcsendült az ismerõs dallam a két koma felélénkült, hogy aztán mindenkit megelõzve, elsõként zendítsen rá a „Hej’, de mennybõl
az angyal” címû nótára!
Hahn Szilvia
Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Jó napot, mi újság?

Braun Ákos
Úgy gondolja, sikereit inkább szorgalmának, mint tehetségének köszönheti. Ha valóban így van, a szorgalom nagyon kifizetõdõ dolog, számára ugyanis Európaés világbajnoki címet hozott. A Paksi Atomerõmû
Sportegyesület dzsúdósa kevés szabadidejét fõképp a
Duna mellett tölti, és a pekingi olimpiára készül.
A paksi fiatalok számára manapság számtalan sportolási
lehetõség kínálkozik. Braun
Ákos szerint nem volt ez mindig így, s részben ennek köszönhetõ, hogy kisiskolásként a cselgáncs mellett döntött. Nyolcévesen, testnevelés órán találkozott elõször a
küzdõsporttal, s úgy döntött,
jobban megismeri. Az elsõ
edzés rendhagyó módon zajlott. Akkori edzõje, Szinger
Ádám nem vitt magával teremkulcsot, de feltalálta magát: a sportág eredetérõl mesélt, s gyerekek tágra nyílt
szemmel hallgatták. Ákos
szerint az izgalmas, misztikus
hangvételû elõadás még inkább meghozta a kedvét. Ma,
Európa- és világbajnokként
is úgy gondolja magáról,
hogy sikereit sokkal inkább
szorgalmának, semmint te-

hetségének köszönheti. Kisgyermekként a nagyobb korosztály edzéseit is látogatta,
ezért a társak piszkálták egy
kicsit, de õt ez nem nagyon
érdekelte. Amúgy jó társaság
verbuválódott össze Reisz
Béla vezetésével, aki nem
csak edzõjük, nevelõjük is
volt. Sokat tanultak tõle az
emberi értékekrõl, a helyes
viselkedésrõl, mondja Ákos.
Élete elsõ versenyén rögtön
a dobogó legfelsõ fokára állhatott, ehhez a barátját és
klubtársát kellett legyõznie,
akivel ma is jó viszonyban
vannak. Az egykori ellenfél
ma állatorvos, Ákos kutyáját
is õ gyógyítja. Az elsõ gyõzelmet követõen a siker egy ideig elkerülte. Kisebb versenyeken általában dobogós helyezést ért el, de ranglistaversenyeken nem sikerült bi-

zonyítania. Aztán volt már
bronz- és ezüstérme, de az elsõ aranyat ifjúsági korcsoportban szerezte. A következõ évek kitartó munkával teltek, társaihoz hasonlóan az õ
fülében eltört néhányszor a
porc. Nem bánja, mivel sportolói körökben ez egyfajta
judós védjegynek számít.
A 2004-es olimpiára való felkészülés különösen kemény
volt. A sikeres kvalifikációhoz
néhány pont hiányzott végül,
s már a visszavonulást fontolgatta. Úgy vélte, az eddiginél
komolyabb eredményekre
nem számíthat, és egzisztenciáját nem alapozhatja a
sportra. Edzõje, Hangyási
László és Kovács Anti szerencsére meggyõzték, hogy

Noteszlapok címû versét
szép beszéddel, mély átéléssel, magabiztosan adta elõ.
Az a fajta versmondás volt,
amikor felfigyel a közönség
az elõadóra. A tizenhat éves
diáklány nagy álma, hogy színésznõ legyen, s nagyon szerényen jegyezte meg, hogy

az énekléshez is nagy kedve
lenne, rövid ideig volt kórustag is. Ebben a tanévben a
Pro Artis Mûvészeti Iskola
dráma és színjáték tanszak
növendékeként színdarabokban is feltûnik majd. Most éppen gõzerõvel készülnek a januári vizsgaelõadásra, ahol
számot adhatnak eddigi munkájukról. Beáta kiemelte,
hogy különösen remek társaság jött össze, új barátokat
talált, és szakmailag is fontosnak érzi a munkát, amelyet Hefner Erika irányít.
Beáta tanulmányait is jó
eredménnyel végzi, ezen kívül csak a színpadra készülés
hajtja igazán. Vidám, kiegyensúlyozott lány, pozitív
életfelfogással.
bzs

Tehetségesek, fiatalok

Urbán Beáta
Kiemelkedõen szép versmondással tûnt ki a mûvészeti hét
rendezvénysorozatán Urbán
Beáta. Az ESZI tizedikes tanulóját már az óvodában felfedezték, könnyen tanulta
meg a verseket és szívesen
szerepelt. Az általános iskolában is rendszeres résztvevõje
volt az iskolai ünnepélyeknek. Hetedikesként egy országos szavalóversenyen elsõ
helyezést ért el, s ez meghatározó volt az életében, meséli Beáta. Tudatosabban, bátrabban készült a továbbiakban a versmondásra. A mûvészeti héten Pákolitz István

Fotó: Paksi Hírnök archív (fent), Molnár Gyula (lent)
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maradjon, s hamarosan eljött
a várva várt siker: 2005-ben
Európa bajnoki és világbajnoki címet szerzett. Aztán a
2006-os év a tanulásról szólt.
A Szegedi Tudományegyetemen programtervezõ matematikus diplomát szerzett,
nyáron
államvizsgázott.
Emellett azért maradt annyi
energiája, hogy az egyetemek között rendezett világbajnokságot megnyerje. Jelenleg a hétköznapok meglehetõsen egyhangúak: reggel
edzés, aztán délig alvás, ebéd,
majd szieszta estig. Este
újabb edzés, aztán ágyba zuhan megint. Minden erejére
szüksége van, ahhoz, hogy a
tatamin jó teljesítményt
nyújtson. Szeretne kijutni a
következõ olimpiára, bár azt
mondja, nem izgul annyira.
Mindenképpen utazni fog, ha
a kvalifikáció nem sikerül, akkor egy barátjával motorra
ülnek, s meg sem állnak Pekingig. – Azért repülõvel szívesebben utaznék – teszi hozzá.
Kikapcsolódásképpen
hétvégén motorozni szokott,
bár edzõje ennek nem örül
túlzottan. Nyáron sok idõt
tölt a Duna mellett. Barátaival kenuznak, s a túlparton
sátoroznak, sütnek, fõznek.
Kedvenc idõtöltése még a túrázás, a Tátrában több alkalommal megfordult már. Televíziója elvbõl nincs, ha teheti, inkább zenét hallgat. Tátrai Tibort nagyra tartja, bármilyen csapatban is zenéljen.
A bluesfesztivál állandó látogatója, programját mindig
ahhoz igazítja. A magyar filmekkel szemben elfogult.
– Szõke András és Mucsi
Zoltán minden mennyiségben, ezen felül csak a pornó –
mondja nevetve. A versenyek
miatt Európa szinte minden
országában járt már, ezért
szívesebben nyaral belföldön,
fõképp a Duna mellett. Önmagát egyébként is lokálpatriótának tartja. Pakson született, és visszavonulása után is
itt szeretne maradni.
Gyuri
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A Tolna Megyei Tájfutó

Szövetség a szekszárdi Fehér Ló Fia szakosztállyal
együtt rendezte meg a hagyományos tájfutó Szilveszter Kupát immár harmadik
alkalommal Szekszárdon. A
meghívásos versenyen Debrecentõl Zalaegerszegig az
ország 12 szakosztálya képviseltette magát, így a Paksi
SE sportolói is részt vettek a
2006-os év utolsó versenyén.
A szokásosnál több induló –
közel százan álltak rajthoz –
között ismét jól szerepeltek a
PSE fiataljai, a dobogó legfelsõ fokára állhatott az N16os korosztályban Sági Olívia,
és az F18-as mezõnyben
Dominik Lázár, míg az F16osok között Bosnyák László
a harmadik helyen végzett.
joko

SPORT

Nyert Körmenden az ASE
A Pécs elleni mérkõzés
után csupán egy hét pihenõt kaptak az Atomerõmû
kosárlabdázói, december
27-én pedig már megkezdték a felkészülést az új év
elsõ összecsapására, a január 7-i Körmend elleni mérkõzésre. Visszatért a tavalyi bajnokcsapat tagja, Rod
Grizzard, akivel a szezon
végéig kötöttek szerzõdést.
A sérült Jan Pavlik pótlására egy portugál irányítót
vártak, akinek a repülõjegyet is elküldték, de végül a
játékos inkább otthon maradt. A téli pihenõrõl már
nem tért vissza Sommerville, aki a francia bajnokságban keres magának csa-

patot. Tõle – mint az edzõ
nyilatkozott – csapatjátékban többet vártak.
A bajnoki mérkõzés elõtti
fõpróba nem sikerült, a
Gesztenyés úton simán
nyert az ASE ellen 79–65re a táblázat alján szerénykedõ Univer. A körmendi
mérkõzés elsõ félidejét
27–37-re nyerték Mészárosék, és az utolsó negyed
kezdésekor is 9 ponttal,
40–49-re ment az ASE. A
Körmend még 49–49-re felzárkózott, a paksi csapat
azonban visszavette a vezetést, és végül 64–68-ra hozta a mérkõzést. Az Atomerõmû pontjaiból Walters
19-et szerzett, a sérülésébõl

nemrég felépült Balazic 15
találatig jutott. Czigler 10,
Mészáros 9, Zuzak 6, Kiss
Zs. 5, Horváth Z. 3,
Grizzard pedig 1 ponttal járult hozzá a gyõzelemhez.
Zsoldos András vezetõedzõ elmondta lapunknak,
örül a gyõzelemnek, s úgy
értékeli, jól védekezett a
csapat. – Nagyon fontos,
hogy a Zalán mellé minél
elõbb érkezzen egy irányító, és hogy hamar formába
lendüljön a sokáig sérült
Balazic és a két új szerzemény Zuzak és Grizzard –
tette hozzá. Folytatás január 13-án a Gesztenyés úton
az Albacomp ellen.
(joko)

Shotokan karate: eredményes esztendõ
Már 2006 januárjában komoly feladat várt a versenyzõkre, az amerikai J. K. A.
szövetség részvételével háromnapos továbbképzésre
került sor a Deák Ferenc Általános Iskola sportcsarnokában. A paksi karatékák
közül egy fõ 2 danra, míg
hárman 1 danra tettek sikeres vizsgát. A programon jelen volt a J. K. A. kilencdanos technikai vezetõje, Sáfár László is.
A következõ nagy eseményre márciusban került
sor Százhalombattán, ahol
a PSE 32 versenyzõje lépett tatamira az összevont
regionális bajnokságon. A
hatalmas mezõnyben – 67
csapat 327 versenyzõvel
képviseltette magát – a felnõtt csapatbajnoki címet
Guzorán Attila, Õsz Gábor,
és Ambrus Attila szerezte
meg, és az utánpótlás különbözõ korosztályú csapatai is az elsõ helyen végeztek. A felnõtt egyéni
kumitében taroltak a paksiak, elsõ Guzorán, máso-

dik Õsz, harmadik Ambrus
lett.
Júniusban az ausztriai St.
Pöltenben rendezték a Felnõtt Karate Eb-t, ahol a békéscsabai Farkassal és a
gyulai Tormával Guzorán
Attila csapat bronzot szerzett. Attila kata és kumite
egyéniben a 4. helyen végzett. A paksiak edzõje
Záborszky Zoltán itt szerzett nemzetközi bírói minõsítést.
Júliusban Zalaszentgróton
vettek részt nemzetközi

edzõtáborban, ahol Guzorán
megszerezte
negyedik,
Ambrus pedig harmadik dan
fokozatát.
Október újabb fontos hónap volt a szakosztály életében, a kolozsvári utánpótlás
vb-n négy PSE versenyzõ
kapott helyet a magyar válogatottban! A fiatalok meghálálták a bizalmat, Pilisi
Krisztina egyéni kumitéban,
Király Gábor pedig csapat
kumitéban lett harmadik.
Rácz Krisztina és Illés János
katában és kumitéban is a

nyolcas döntõbe jutott.
Záborszky Zoltán edzõ itt
már bíróként is bemutatkozott, és megkapta a nemzetközi 6. dan diplomát.
Az év utolsó nagy versenyére novemberben Keszthelyen
került sor. 23 magyar klub
mellett a román, német, és
USA válogatott is indult. A
12 évestõl a felnõtt korosztályig 175 versenyzõt felvonultató viadalon a klubok összesített versenyében a PSE a
második helyen végzett.
– Az egyéni és a csapat teljesítményekkel, valamint az
eredményekkel maximálisan
elégedett vagyok – összegezte Záborszky Zoltán edzõ.
Mint fogalmazott, a 2006-os
év nagyon fárasztó volt sportolónak és edzõnek egyaránt.
A 2007-es tervekkel kapcsolatban elmondta, a júliusi
spanyolországi vb-re szeretnének PSE versenyzõt vagy
versenyzõket kvalifikálni, és
eredményesen szerepelni a
magyar bajnokságon, és a
regionális versenyeken.
joko
Fotók: Paksi SE
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Dinamikusan fejlõdõ szakosztály

Kis túlzással berobbantak a
köztudatba a paksi motorosok. Pedig csupán egy esztendeje, hogy szervezett keretek között „léteznek”. Az
egyesület, melynek égisze
alatt csapattá verbuválódtak,
nem új, korábban is létezett a
Paksi Autó és Motorsport
Egyesület. Egy jó ötletnek –
Körösztös Józsefének – köszönhetõen nem fogtak új
szervezet létrehozásába a
kétkerekû jármûvek szerelmesei, hanem a PAMSE ke-

retében alakítottak egy szakosztályt. A vezetõ az alapítók
egyike, Péter Gyula lett, aki
szerint a környéken nincs
másik ilyen aktív motoros
csapat. Hogy létrejöhetett,
egyrészt annak köszönhetõ,
hogy a motorozás most éli reneszánszát, és a motor ma
már fõként hobbi- és nem
közlekedési eszköz. Hogy
ilyen jól mûködik a csapat, az
pedig annak, hogy vannak
néhányan, akik nagyon sokat
tesznek mindezért. Ma már
több, mint száz tagjuk van,
de ez nem jelenti azt, hogy ne
várnának új belépõket. Január 26-án 18 órakor a Topáz étteremben tartanak tagtoborzót. Nemrég viszont évértékelõt rendeztek, ahol például
támogatóiakat is vendégül
látták. Abban bíznak, hogy
jövõre is gyümölcsözõ lesz a
kapcsolat, mert akkor folytathatják az elkezdetteket.
Ilyen pedig bõven akad: ren-

geteg túrát rendeztek, részt
vettek több környezõ település gyermeknapján, hogy
népszerûsítsék a kulturált,
biztonságos motorozást, bekapcsolódtak a paksi civil nap
rendezvényébe, bemutatkoztak a majálison. – Aki belépett, szerintem nem csalódott – mondja Péter Gyula,
aki szerint tényleg mindent
megtettek, hogy változatosak
legyenek a programok. Nem
feledkeztek meg arról sem,
hogy õk tulajdonképpen egy
Túra- és Sportmotoros Szakosztály, a sport is hangsúlyt
kapott. E téren éppen õ öregbítette a csapat és Paks hírnevét, ötödik helyen végzett
a GSXR Klub Kupán. A többieknek is lehetõsége nyílt
úgynevezett pályanapokon
részt venni, s így a Hungaroringen tesztelhették tudásukat, tehettek szert „motoros” önismeretre. Egy kósza ötletnek, s a kedvezõ idõ-
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járásnak volt köszönhetõ,
hogy mikulásként is debütált
néhány motoros. A paksi iskolákba, óvodák némelyikébe
jutott el jóvoltukból némi
édesség és jókedv Mikulás
napján.
A közgyûlésen egyébként
átadtak két frissen alapított
vándorkupát is. A nõknél
Jancsó Nikolett, a férfiaknál
Nagypál Béla érdemelte ki a
legtöbb megtett kilométerért
járó elismerést. A szebbik
nemnél 19800 km, a férfiaknál 22500 km kellett a gyõzelemhez. Szóba kerültek a tervek, köztük például az, hogy
esetleg motoros polgárõrséget szerveznének.
Péter Gyula beszámolt arról is, hogy örömükre két neves versenyzõ is tervezi,
hogy 2007-ben a PAMSE Túra- és Sportmotoros Szakosztály színeiben áll rajthoz.
Nagy Zoltán szekszárdi amatõr motorsportversenyzõ, illetve a legnevesebb motocross versenyzõ, Németh
Kornél.
Vida Tünde

2007-ben is éjszakai sport

Évzáró kosárbuli

Ebben az évben
is folytatódik a
Deák Ferenc Általános
Iskola
tornacsarnokában az éjszaki
sportprogram.
Ezt a Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum segítségével elnyert pályázatnak köszönhetõen fiatal felnõttek, pedagógusok, rendõrök –
Heisler Judit, Kövics Beáta,
Cseh Tamás és Somogyi
László – szervezik kéthetente
azzal a céllal, hogy füst-, alkohol- és drogmentes kikapcsolódást kínáljanak a fiataloknak. A tavalyi évet különleges
estével zárták. Az év utolsó
éjszakai sportnapjának a
PFC két NB I-es futballistája, Horváth Sándor és Varga
László volt a vendége. A lab-

Mára hagyománnyá vált az a
kosárbuli, amelyet az ASE
utánpótlás edzõivel rendez a
Nukleó Alapítvány minden
év utolsó hetében. Az alapítvány a paksi fiúkosárlabdáért jött létre, s több korosztálynak igyekszik segítséget
adni, az utánpótlást támogatva, szponzorok segítségével. Az ötödik évzáró kosárbulin az ESZI sportcsarnokban négy korosztály vett
részt, a Kenguru, a Gyerek,
a Serdülõ és a Kadett korcsoport. Játékos kikapcsolódás, a kosárlabda szeretete,
a mozgás, és nem utolsósorban az együttlét volt a fõ cél.
Szép számmal jöttek a kis
kosarasok, a mérkõzések végén jutalmazták a Streetball-bajnokokat, a két legjobb hárompontos dobót és
két bajnokot, akik a büntetõdobásban jeleskedtek. A bu-

darúgók, ha már ott voltak,
természetesen pályára is léptek, s együtt fociztak a gyerekekkel. Az éjszakai sportprogramon ezúttal a szokottnál fiatalabbak voltak, a szervezõk ugyanis fõként a középiskolás korosztályt célozták
meg, nekik kínálnak drog-, alkoholmentes szórakozást, ezúttal viszont inkább általános
iskolások vettek részt a programon.
-vt-

Fotók: PAMSE (fent), Vida Tünde (lent balra), Molnár Gyula (lent jobbra)

li fõ attrakciója az volt, amikor a szülõk álltak össze egy
kis kosárlabdázásra, s a játékba bekapcsolódtak az
utánpótlásedzõk is. Szaloncukor, csokoládé azonnali fogyasztásra, és egy kis emléklap járt gyereknek, felnõttnek egyaránt, emlékezve a családi sportnapra a következõig.
bézsé

MOZAIK
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Hatvan éve együtt

Kényszerszünet

A dunakömlõdi faluházban
ünnepelte hatvanadik házassági évfordulóját Polányi
Máté és felesége. Az ünnepi
asztalt több mint harmincan
ülték körbe, gyerekek, unokák, dédunokák.
Polányi Mátét Endrõdrõl,
Juhász Jusztinát Kecskemétrõl vezérelte a sors
Dunakömlõdre, ahol 1946.
december 14-én kötöttek házasságot. – Betöltöttem a tizenhatot, és már meg is tartottuk az esküvõt – emlékszik vissza Jusztina néni.
Mint mondta, nem volt könnyû életük ennyi gyerekkel,
többfelé vetette õket a sors,
megesett, hogy a fõvárosban
éltek. – Nekem Pest volt a
mindenem, de itt is szeretek,
megszoktuk már – mondja.
A házaspárnak öt gyereke
született, egyik ikerfiúkat,
Misit 1971-ben motorbalesetben, legidõsebb fiúkat,

A szokatlanul enyhe idõjárás miatt idõlegesen zárva
van a jégpálya. Az üzemeltetõ Paksi Atomerõmû Zrt.
kommunikációs fõosztályvezetõje, Mittler István úgy
tájékoztatott, hogy azért
kényszerültek erre a lépésre, mert a jég felületén mért
22 Celsius fokos hõmérséklet miatt nem gyõzik a gépek
a hûtést. A pálya már szerdán délután nem nyitott ki, s
egészen addig zárva tart,
amíg nem lesz kedvezõbb az
idõjárás. Mittler István hozzátette, ilyen meleg idõben
elégtelen a jég hûtése és balesetveszélyes a pálya.
Egyébként a korábbiakban
közzétett feltételek mellett,
egy kisebb változással mûködik idén is a mûjégpálya.
Korcsolya kölcsönzésére – a
tavalyiakkal ellentétben –
már nincs lehetõség.
-vt-

Mátét 1985-ben autóbalesetben veszítették el. Az õ családjaik is ott voltak a házassági évfordulón, illetve a másik három gyerek, Jusztina,
István és Józsi családostól.
Nyolc unoka van, s útban a
hatodik dédunoka.
– Ma, ha baj van egy házasságban, egyik jobbra, másik
balra megy. Mi mindig meg-

beszéltük a problémákat.
Egy napot sem voltunk külön – teszi közzé a tartós házasság titkát Jusztina néni.
Mint mondja, õ a ház körül
tesz-vesz, ha az idõ engedi,
virágoskertjét rendezi, ha
kell és tud, a dédunokákra
vigyáz. Férjének mindene a
gyümölcsös, ott foglalatoskodik nap mint nap.

Híres paksiak, paksi hírességek

Rézbányai János
Az egykor Rézbányáról
Paksra költözött régi nemesi család több tagjának életmûve is kiemelkedõ jelentõségû és országos hírû, s
méltán tarthat igényt arra,
hogy legalább vázlatosan ismerkedjünk meg vele.
Közülük a legismertebb,
Rézbányai János, a XIX.
század egyik híres, nagytudású teológusa, 1831. január 16-án született Pakson. Elemi iskolába is itt
járt, a gimnáziumi éveket
Pécsett, elõbb a piaristáknál majd a ciszterciták vezetése alatt végezte, majd
ugyanitt papnövendékként
folytatta tanulmányait. Tolna megyében kezdte pályáját, elõbb Tevelen diakónus,
1854. január 14-i pappá
szentelése után Tótkeszi-

ben lett káplán. Szolgált
Rácpetrén, majd a Pécsbelvárosi plébánián. A megyéspüspök 1857 szeptemberétõl a pécsi papnevelde
igazgatójává nevezte ki. Aztán 1864 tavaszától nyolc
évig Vokány község plebánosa, majd 1872-tõl mint
a pécsi katolikus árvaház
igazgatója mûködött. Emellett 1878-tól egyetemi magántanárként tanított a pécsi püspöki jogakadémián
etikát, legújabb kori történelmet és mûvelõdéstörténetet. Legfontosabb publikációi is ez utóbbi témában
születtek: az Európa mûvelõdési történelme, különös
tekintettel hazánkra 187881-ben jelent meg három
kötetben, illetve Az ó-kori
népek mûvelõdési története

1886-ban. Több kiadásban
jelentek meg egyházi beszédei is.
Az 1850-es évek elején még
teológus-hallgatóként néhány hasonló érdeklõdésû
társával irodalmi kört alakított, s ettõl kezdve húsz éven
át folyamatosan írt politikai,
egyházpolitikai, társadalmi,
közoktatásügyi cikkeket és
tanulmányokat
különféle
irodalmi és társadalmi lapokba. Hatalmas munkabírását jellemzi, hogy 1893ban õ alapította meg a Pécsi
Közlöny c. politikai lapot,
melynek 1899-ig szerkesztõje is volt (1894-tõl tulajdonosa is lett).
Tagja volt a Szent István
Társulat tudományos és irodalmi tagozatának és az
Aquinói Szent Tamás Tár-

sulatnak. Tevékenysége elismeréseként
1874-ben
szentszéki bíróvá, 1881-ben
pápai kamarássá, 1906-ban
kanonokká nevezték ki,
Rézbányai János Pécsett
halt meg 1918. április 8-án.
Több lexikon is ismerteti
unokaöccse, az 1860. január
20-án szintén Pakson született Rézbányai József teológus tanár, egyházi író pályaképét. Sokoldalú szépírói,
publicisztikai, tanári munkásságának állomásait terjedelmes szócikkek sorolják. Szintén a család leszármazottai közé tartozik Rézbányai Dezsõ ügyvéd, zeneszerzõ és karnagy, kinek
Paks zenei életében betöltött szerepérõl közelmúltban jelent meg Hanol
Ferencné tanulmánya a
paksi Pákolitz István Városi Könyvtár kiadásában.
Forrás: Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái
Kernné Magda Irén
Fotó: Vida Tünde

P R O G R A M O K , S Z O L G Á LT A T Á S O K

Mozi
Január 14. (vas.) 19 óra
KISKARÁCSONY,
MINDENÁRON
Feliratos amerikai vígjáték
Január 17. (szerda) 17 óra
NAGYON VADON
Szinkr. am. animációs film
Január 19. (péntek) 19 óra
MRS. HENDERSON
BEMUTATJA
Feliratos angol vígjáték
Január 21. (vas.) 19 óra
CASINO ROYALE
Szinkronizált am. kémfilm
Január 24. (szerda) 19 óra
BORAT
Feliratos amerikai vígjáték

MRS. HENDERSON BEMUTATJA London, 1937. A
közismertségnek örvendõ és
tehetõs Mrs. Laura Henderson épp most temette el
néhai férjét… és most unatkozik. 69 éves, majd kicsattan az egészségtõl, tele van
ötletekkel, és esze ágában
sincs csendes magányban
gyászolni. Mrs. Henderson –
barátai legnagyobb megrökönyödésére – vesz magának egy színházat, egész pontosan
a Soho szívében található Windmillt. Leszerzõdteti színházigazgatónak a tapasztalt Vivian van Dammot, aki kitalálja a
kabarérevüt, azaz a nonstop szórakoztatást, s a Windmill
teltházzal küzd… Egy darabig, amíg a többi színház nem
kezdi el utánozni. Ekkor jön Laura nagy ötlete: meztelen
nõket a színpadra! A nõ meggyõzõképességének hála Lord
Chamberlain, a cenzor engedélyezi a merész újítást, de
csak egy feltétellel: a lengén öltözött hölgyek nem mozdulhatnak a színpadon, így mûvészi értékéket közvetíthetnek…

Program
Villás Béla spirituális mester tart elõadást a mûvelõdési központ tanácskozótermében január 20-án, 14 órakor. A belépõ 1000 Ft.
Útjára indul a Fortunában
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

a „Háromszék – Kézdivásárhely és környéke kulturális öröksége” címû mûsorsorozat, melyet a kézdivásárhelyi Siculus rádió készített. A két rádió a testvérvárosi kapcsolattal párhuzamosan „testvérrádiói”
kapcsolatot tart fenn. Az elmúlt két évben közös mûsorpályázatokon indultak,

mely eredményeként ez az
utolsó olyan sorozat, mely
hely- és kultúrtörténeti
szempontból Erdélyt mutatja be. A kantai színjátszás, székely nagyjaink,
irodalmi és oktatási múlt,
vallási és néphagyományok
– ezek a témák csak töredékei annak a gazdag anyagnak, amelyet a székelyföldi
rádió mutat be a számunkra. A mûsorsorozatot – számos erdélyi szakértõvel
együtt – dr. Szõcs Géza, a
Siculus rádió tulajdonosügyvezetõje készítette. Mûsorsugárzás: minden csütörtök 19:00–19:30.

Két Hódmezõvásárhelyen rendezett önálló, s

ugyanennyi közös kiállítás után a Dunakömlõdi
Faluházban mutatkozik be Szilágyi Krisztián. Az
amatõr festõ dunakömlõdi születésû, s némi kitérõt követõen immár családjával együtt most is itt
él. Rajzolni Bencze Barnabástól, majd Bézi Sándortól tanult, késõbb pedig Korpácsi József figyelt
fel tehetségére. Neki köszönhetõen került kapcsolatba Korpácsi Ferenccel és Halász Károllyal,
akiknek munkássága nagy hatást gyakorolt rá.
Csatlakozott a paksi Fiatal Alkotók Köréhez, a Vizuális Alkotótelephez. A dunakömlõdi tárlaton képei mellett verseit is bemutatja.
-vidaFotó: Molnár Gyula
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TelePaks
Január 13-án, szombaton a
fehérvári Albacomp gárdája látogat az Atomerõmû
SE otthonába. Az NB I-es
kosárlabda-mérkõzést felvételrõl vasárnap és hétfõn
17:30-tól
láthatják
a
TelePaks csatornáján.
Január 15-én hétfõ este a
híradó után Faller Dezsõ
önkormányzati képviselõvel
beszélget Kovács Tibor mûsorvezetõ az elõzõ év eseményeirõl, illetve az idén
várható városi költségvetésrõl a Közélet Közelrõl címû magazinunkban.
17-én, szerdán folytatódik a
Mindentudás Egyeteme. A
VI. szemeszter 18. elõadásában Króó Norbert A fény
fizikájával foglalkozik 18:00
órai kezdettel a Városi Televízió mûsorán.

Kiállítás
A mûvelõdési ház kiskiállítójában Gyenis István tengelici képzõmûvész alkotásait
láthatják február 2-ig, a
könyvtárgalériában pedig
Kattári János fotóit január
végéig.
A nagykiállítóban január 18án (csütörtökön) 17 órától
„Fotópoézis” címmel fotóillusztrációkat láthatnak magyar költõk verseihez. A képek a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoport Országos
Szövetsége által meghirdetett pályázatra készültek. A
kiállítást Gyõri Lajos, a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoport Országos Szövetségének elnöke nyitja meg.
A Dunakömlõdi Faluházban
Szilágyi Krisztián dunakömlõdi alkotó képeibõl, verseibõl összeállított kiállítást
február 2-ig tekinthetik
meg.
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A Tanya Csárda nyerte az ESZI-Duna-Sport Kupát

Véget ért január 6-án az
ESZI-Duna-Sport Teremlabdarúgó Torna. A felsõházban az alapszakasz és a
rájátszás végén is a MódosBor FC végzett az élen, de
jó hajrájának köszönhetõen

a Tanya Csárda is biztosította helyét a döntõben. A
döntõ napján elõször a helyosztókra került sor, a 11.
helyért a Viking Tours 7-6ra nyert a Trend Bútor ellen. Kilencedik az Etalon

Kft. lett, miután 11-3-ra lelépte a Gszelmann – H.L.M.
gárdáját. Szorosabb eredményt hozott a 7. helyért lejátszott mérkõzés, 3-2-re
nyert a Full Tuning Bt. a
Tar és Tar Security ellen.

Nem született döntés a rendes játékidõben a Kreszpark-Beanett–PSE ifi mérkõzésen, 6-6-os állás után 20-ra megnyert büntetõ rúgásokkal lett 5. a Kreszpark-Beanett. Az alapszakaszban második Galaxy
Casino végül a bronzérmet
szerezte meg, miután 7-3-ra
gyõzött a Plakész ellen. A
döntõben a Tanya Csárda
R&M meggyõzõ különbséggel 9-5-re verte a MódosBor FC-t, és ezzel megnyerte a tornát.
Az ESZI-Duna-Sport Kupa gólkirálya Fritz Ádám
(PSE ifi) lett 43 góllal, a
legjobb kapus díját Pokorni
Péter (PSE ifi) kapta, a legjobb játékosnak Buzás Attilát (Tanya Csárda R&M), a
legjobb
játékvezetõnek
Sóthy Andrást választották.
joko

ELADÓ
INGATLANOK

(nem panel) loggiás erkélyrolós, reluxás, hideg-,
melegvíz-mérõórás
hõszigetelt lakás eladó.
Irányár 7 800 000 Ft.

PAKSON a Fehérvári út elején kétszintes összkomfortos 4 szobás családi ház
földszinti garázzsal eladó.
Irányár 15 800 000 Ft.

PAKSON a Virág utca végén
1996 m2-es építési telek
eladó. Irányár 5 400 000 Ft.
adó. Ár megegyezés szerint.

DUNAKÖMLÕDÖN a Hegy
utcában összkomfortos 92
m2-es új családi ház
(3szoba,nappali,étkezõ +
konyha, fürdõszoba,
gázfûtés) tetõtérbeépítési
lehetõséggel eladó. Irányár
12 800 000 Ft.

PAKSON a Rókus utcában
(Halászcsárda parkoló fölötti részen) 34 fõ fogadására
alkalmas vendégház és
borozó teljes felszereléssel
eladó. Fûtés gázfûtés. Az
épület légkondicionált.
Irányár 23 800 000 Ft.

Részletes információ:
Fonyó Lajos
ingatlan értékbecslõközvetítõ
tel.: 70/310-8374,
fax: 75/314-119
fonyolajos@freemail.hu

DUNAKÖMLÕDI zártkertben
a 6-os számú fõút fölötti
részen 1440 m2-es kordonos géppel megmunkálható szõlõ (nagy része
zweigelt) eladó.
Irányár 930 000 Ft
PAKSON az Építõk útján II.
emeleti 2 szobás 55 m2-es

Karcsúság? Jó közérzet? Feszes izmok?
Mindez elérhetõ egyszerûen és könnyen!

PILATES
ALAKFORMÁLÓ, SZÁLKÁSÍTÓ, REHABILITÁLÓ, STRESSZOLDÓ,
ÁLLÓKÉPESSÉGET JAVÍTÓ TORNA.
Fogyókúra, diéta rendkívül hatásos kiegészítõje.
Nemtõl és kortól független.

Fáj a válla? Fáj a háta vagy a dereka,
esetleg a térde?
Jó helyen jár! Ez a mozgástorna éppen Önnek való!
Részletes felvilágosítás a 70/372-0545 és
a 30/390-2189 telefonszámon kapható.
Fotó: Szaffenauer Ferenc

