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PAKSIHÍRNÖK

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!

Farsangra
fel!

Február 24-én ismét 
a jelmezes korisoké

lesz a jégpálya. 

A Paksi Hírnök, 
a TelePaks, 

a Fortuna Rádió, 
a Paksi Sportegyesület
és a Kreatív Fiatalok

Társasága
másodízben rendez 

KORI-
FARSANGOT

A jelmezverseny 
nevezõit vendégül
látjuk! Mindenkit 

várunk február 24-én,
szombaton 15 órától
a paksi jégpályán. 
A belépés díjtalan.

További információ: 
www.paksihirnok.hu

Lezárult egy fejezet:
kitisztították az egyes aknát
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Várja önt 
az ATOM CENTER!

Március 8-án teljesítménynövelés 
az ATOM CENTERBEN

7próbás minõség

Hálószoba? Fürdõszoba? Lakás?
JYSK lakberendezés – az otthon oázisa

JYSK – egy jó ajánlat!

A lakberendezés terén 
a JYSK Európa egyik vezetõ

kiskereskedelmi lánca.

Március 8-tól újabb üzletek:

DEICHMANN
CIPÕ

Európa-szerte több
mint 2100 üzlet

Már megnyílt:

Különleges akciók, nyitási kedvezmények
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Fotó: Fonyó Dániel

Elmaradt a Volán-dolgozók
sztrájkja, melyet január 29-én
hétfõn reggelre, a 4 és 8 óra
közötti idõszakra hirdettek
meg. A tulajdonos ÁPV Zrt.
és a szakszervezetek három
nappal a tervezett munkabe-
szüntetés elõtt állapodtak
meg. A bérvitákban a Gemenc
Volán munkavállalói is érintet-
tek voltak, ezért Pakson sem
közlekedtek volna a buszok. 

– Az elmúlt hónap utolsó he-
tének második felében fel-
gyorsultak az események –
mondta Böcz Zoltán. A Ge-
menc Volán Zrt. Közúti és
Közlekedési Alapszervezeté-
nek megyei elnöke hozzátette:
a sztrájkfenyegetések hatásá-
ra a tulajdonos ÁPV Zrt. visz-
szavonta azt a feltételrend-

szert, mely megbénította a
tárgyalásokat. Január 26-án,
pénteken megkezdõdhettek
az egész napos egyeztetések,
immár a helyi érdekképvisele-
tekkel. Az általuk addig aján-
lott nulla és öt százalék helyett
egy országos bérajánlás szüle-
tett, mely 5,5-tõl 8 százalékig
terjed. A paksiaknak helyi
szinten 8,1 százalékot sikerült
elérniük keresetfejlesztésre.
Ez 6 százalékos béremelést je-
lent január elsejétõl, és továb-
bi két százalék béren kívüli
juttatást. Böcz Zoltán kiemel-
te, az éves bérmegállapodást
az üzleti tervben is rögzítették. 
– A plusz bér miatt leépítés
nem lesz, így dolgozóink biz-
tonságban érezhetik magukat
– tette még hozzá.             röné

Nem álltak le a buszok
Kétórás figyelmeztetõ sztráj-
kot tartottak kedden délelõtt
a villamosenergia-ipar dolgo-
zói, mert nem sikerült meg-
egyezni a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztériummal az
áramdíjkedvezményrõl. A
paksi atomerõmû dolgozói
csatlakoztak az akcióhoz.

A gazdasági tárca július ele-
jéig, a teljes piacnyitás idõ-
pontjáig garantálja a kedvez-
ményt, amit elképzelésük
szerint a jövõben a cégek biz-
tosítanának munkavállalóik-
nak. A villamosenergia-ipar-
ban dolgozók esetében úgy-
nevezett „C” tarifát alkal-
maznak, õk a teljes áramdíj
37%-át fizetik. A szakszerve-
zetek nem fogadták el a kor-
mány javaslatát, ezért tartot-
ták meg az elõre meghirde-
tett kétórás sztrájkot. Ez tel-
jesítménycsökkenést jelen-
tett az erõmûvekben, köztük
a paksi atomerõmûben is,
ahol száz megawatt csökke-
nést irányoztak elõ. A tárgya-
lás lapzártánk után folytató-
dott a gazdasági minisztéri-
umban. A Paksi Atomerõmû
Zrt. nyugdíjasai a kedvezmé-
nyes áramtarifa tervezett
megszüntetése elleni tiltako-
zásul csomagot vittek Kóka
János miniszternek hétfõn, a
Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztériumba. A dinamót,

elemlámpát, elemet, gyertyát
tartalmazó csomagot a tárca
postázójában adták le. Majo-
ros János, a Paksi Atomerõ-
mû Dolgozóinak Szakszerve-
zete nyugdíjas tagozatának
vezetõje újságíróknak el-
mondta: nem tudják elfogad-
ni a kedvezményes áramtari-
fa megszüntetését, ami az
ágazat mintegy 40 ezer nyug-
díjasát, köztük az atomerõmû
ezerötszáz nyugdíjasát érinti
kedvezõtlenül.

Ehhez hasonló, a munka-
vállalók részére biztosított
kedvezmény Európa sok
más, tõlünk nyugatra és ke-
letre fekvõ országában is lé-
tezik, éppen ezért nem értik
a megszüntetés okait. A
nyugdíjasok petíciójában az
is szerepelt, hogy a tárca
nem a valós számadatot is-
merteti a közvéleménnyel,
mert nem igaz, hogy ez a
kedvezmény napi 26 millió
forint többletköltséget ered-
ményez.

Lapzártánk után érkezett:
szerdán elõzetes megállapo-
dás született, így a sztrájkot
felfüggesztették. A miniszté-
rium ígéretet tett, hogy az
árampiaci liberalizáció után is
megmarad a villamosenergia-
ipari dolgozók és nyugdíjasok
díjkedvezménye.

-vt-

Felfüggesztették a sztrájkot

Megkezdte a fák vezetékek
alatti metszését a DC Duna-
kom Kft. parkfenntartási
részlege. Az eredeti munka-
terven változtatniuk kellett,
ugyanis az utóbbi napokban
az erõs szél több fát megtépá-
zott, ezeket kellett elõször
rendbe tenni. Az eredetileg
tervezett munkálatokkal
várhatóan március 30-ig vé-
geznek. Eközben elõrelátha-
tólag 10-12 különbözõ törzs-
átmérõjû, illetve korú fát fog-

nak kivágni, tájékoztatott
Benis Brigitta, a parkfenn-
tartási részleg vezetõje.
Utánpótlásról is gondoskod-
nak, tavaly hatvanhárom fát
és ezerhúsz cserjét pótoltak
vissza. Idén is sok munka vár
a parkfenntartással foglalko-
zó csapatra, szeretnék a szín-
vonalat tovább emelni. A vi-
rágágyakkal kapcsolatban
annyit árult el a részlegveze-
tõ, hogy Klézl Terézia városi
fõkertész igen fajtagazdag

ágyásokat tervezett. Idén is
helyeznek muskátlit az oszlo-
pokra, bár valamivel keveseb-
bet, mint tavaly; felújítják a
virágládákat, kõtálakat. Új-
donság, hogy fenyõkérget te-
rítenek az elsõ osztályú terü-
letek cserjeágyásaiba, ami-
nek egyrészt esztétikai szem-
pontból van jelentõsége, más-
részt a fenntartási költség így
csökkenthetõ. Az itt megspó-
rolt pénzt pedig más terüle-
ten tudják felhasználni. Van

hol, hiszen a DC Dunakom
parkfenntartási részlege sok-
rétû munkát végez: a város
zöldfelületeinek egész éves
fenntartását, gondozását, a
gyepfelületek nyírását, cser-
jeágyások gyomtalanítását,
virágpalánták ültetését, dísz-
fák és cserjék növényvédel-
mét, illetve metszését. A
munkákat gépi és kézi erõvel
végzik negyven hektárnyi te-
rületen. Ebbõl kiemelten ke-
zelik a város frekventáltabb,
illetve intézményekhez közeli
területeinek parkjait.                

-gyöngy-

Télen sem szünetel a munka
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Hajdú János blogja, 2007.
január 28. 
(…)
A város 2007. évi költségve-
tése rejt némi izgalmakat. 

Minden túlértelmezés, túl-
magyarázás helyett: A város
feladatainak, illetve a kiadá-
sainak szerkezete hasonló a
múlt évihez. Az infláció (a
terv szintjén) 6,5%-os lesz a
2007/2006 évek vonatkozásá-
ban, vagyis az idei hétmilli-
árdos kiadási fõösszeg a
múlt évihez képest kb. 450
millió Ft-al kevesebb dolog
(áru, szolgáltatás, beruhá-
zás) beszerzését, megvalósí-
tását teszi lehetõvé.

Két válasz lehetséges erre.
Az elsõ válasz: növelni a be-

vételeket.
Ez az önkormányzati szfé-

rában – csökkenõ állami fi-
nanszírozás mellett – a helyi
adók növelését, további ön-
kormányzati vagyoneladást
vagy hitelfelvételt jelent ál-
talában, mert az önkormány-
zati gazdálkodásban az üzleti
gondolkodás, különösen an-
nak kockázati területén való
kalandozás nem igazán aján-
latos.

A helyi vállalkozások adói
nagyjából elérték a maximu-
mot, növelésük a jelenlegi
gazdasági helyzetben nem il-
domos. A magánszemélyek
adójának emelését a tisztelt
ellenzék a múltkor is nagyon
nehezményezte. A valóság
az, hogy a magyarországi át-
laghoz képest alacsony a la-
kosságot sújtó helyi adó, de
jelentõs emelése néhány
száz családot valóban rosszul
érintene Pakson az õszi áfa-
emelés következtében meg-
lódult termék- és szolgálta-
tási árnövekedések mellett.

Az adó tehát marad.

Az iskolákat, az orvosi ren-
delõket, meg a polgármesteri
hivatalt nem adhatjuk el, bár
sokan feleslegesnek tartják
az utóbbit, különösen akkor,
amikor nincs segélyosztás, de
hát komolyan mondom, a jog-
szabály tiltja…

Ami a hitelt illeti: 177 éve
éppen ezen a napon, január
28-án nyomtatták ki Széche-
nyi István Hitel címû mun-
káját. A legnagyobb magyar
mûve sokak mai elképzelése-
ivel szemben nem egy bró-
kerképzõ tanfolyami kiad-
vány. Széchenyi 1830-ban így
ír: „A hitel szó tágabb érte-
lemben azt jelenti: hinni s hi-
hetni egymásnak.” (…)

A hitel, ugyanis, mint tud-
juk, nem az ördögtõl való,
még ha az öregek mondása
szerint ott eszik is velünk
együtt az asztalon. Ha van
ötletünk és célunk – márpe-
dig van –, és nem fogyaszt-
juk el a felvett pénzt, nem
osztjuk ki segélynek, nem
abból öntözzük a parkokat,
nem abból fizetjük a hivatal-
nokokat, hanem terveket ké-
szítünk belõle, melyekkel pá-
lyázatokon indulhatunk,
vagy pályázati önrészre for-
dítjuk, beruházásokat finan-
szírozunk belõle, akkor me-

het. Mértékkel, de mehet. A
hitel elfogadható mértéke
egyébként nem szakmai, ha-
nem politikai kérdés. Ha
elõbb nem, majd 2007. febru-
ár 14-én, amikor a paksi
költségvetést elsõ olvasat-
ban tárgyaljuk, láthatja
majd mindenki… Lesz ott
minden harangok fél-
reverése. (…)

A második válasz: csökken-
teni a kiadásokat (lesz ott
minden fogak csikor-
gatása…)

Ebben sok igazi veszélyt
nem fog a tisztelt ellenzék
majd találni, annál több ag-
gódás kíséri majd a közszfé-
rában dolgozók „szerzett jo-
gainak” megnyirbálását, a
„hagyományos struktúrák”
megváltoztatását, ami egyes
intézményesített juttatás és
lehetõség megszüntetését
jelenti. De hát az ember nem
vesz fel amiatt kölcsönt
ugye, hogy a szomszéd nya-
ralását fedezze, még ha a
szomszéd kedves is számára,
és valóban rá is fér arra a
kedves emberre a pihenés…
Tehát: csökkenteni fogjuk a
kiadásokat. Ez praktikusan
azt jelenti, hogy a városüze-
meltetési kiadások, a szociá-
lis kiadások, a civil szféra tá-

mogatása nem növekedhet
az infláció arányában. Azt is
jelenti, hogy azokat a kiadá-
sokat, melyek nem jogszabá-
lyi kötelezettségbõl fakad-
nak fokozatosan (lehet, hogy
csak átmenetileg), de le kell
építeni. Mert: egyrészt a
tisztelt képviselõ-testület
nem a saját pénzérõl dönt,
másrészt az eddigi állami
gondolkodás és felelõtlen
osztogatás nem lehet a ve-
zérlõelvünk. Akkor kell lép-
nünk, amikor még nem késõ,
amikor még lesz hatása. 

Gondolatok a költségvetés
kapcsán kialakult hely-
zetrõl

Hajdú János polgármester
úr internetes blogjában tet-
te közzé gondolatait a város
idei költségvetésérõl. Jól
tette, jó ez nekünk ellenzé-
kieknek, mert így végre
megtudtunk valamicskét
errõl az eddig nagy titok-
ban kezelt témáról. Figyel-
mesen el is olvastuk, több-
ször is. Elsõre ugyanis azt
gondoltuk, most sem let-
tünk sokkal okosabbak e
kényes témában. Azután rá-
ébredtünk, hogy mégiscsak
akad a polgármester úr esz-
mefuttatásában számunkra
hasznos információ. Meg-
tudtuk a blogból, miként fo-
gunk mi, ellenzékiek rea-
gálni a költségvetésre. 

(Folytatás az 5. oldalon)

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. február 23.

Címlapfotó: Gottvald Károly
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖKPAKS,
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

A képviselõ-testület február 14-én tárgyalja a város idei költségvetését. Az ülést a ter-
vezettnél egy héttel késõbb tartják éppen a büdzsé miatt, az elõkészületek ugyanis
több idõt igényeltek. A szakbizottságok lapzártánk idején véleményezték az elõter-
jesztést. Közben Hajdú János polgármester internetes naplójában írt a költségvetés-
rõl. Gondolataira Faller Dezsõ az MSZP frakcióvezetõje levélben reagált. 

Pengeváltás a költségvetésrõl
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Fotó: Fonyó Dániel

(Folytatás a 4. oldalról)

Tisztelt Polgármester úr!
Köszönjük, hogy jó elõre
szíveskedett gondolkodni
helyettünk és megfogal-
mazni a véleményünket.
Köszönjük, bár nem ké-
rünk belõle. Egyrészt mert
véleményünk csak olyan
ügyrõl lehet, amelyet isme-
rünk. Költségvetési elkép-
zeléseikrõl pedig halványli-
la fogalmunk sincs, lévén,
hogy a jobbik esetben el-
gondolásaikat Önök mind-
eddig dupla nullás titok-
ként kezelték. Rosszabb
esetben – és sajnos ez a va-
lószínûbb változat – nincse-
nek elgondolásaik. Nem ké-
rünk ebbõl azért sem, mert
világosan látszik, hogy Ön a
tehetetlenségébõl adódó
problémákat jó elõre ránk
akarja kenni. Korábbi nyi-
latkozataiban kijelentette,
hogy frakciónkat partner-
ként szándékozik kezelni,
most pedig egy hirtelen
fordulattal ellenzékké ne-
vezett ki bennünket. Sõt,
ha a szavai mögé nézünk,
nem is ellenzéké, hanem
egyenesen ellenséggé. Ki-
nek az ellenzéke, vagy el-
lensége vagyunk mi, tisz-
telt Polgármester úr? A vá-
rosé? Ezt határozottan
visszautasítjuk! Talán az
Öné?  Ha így van, azt nem
mi akartuk. Ellenkezõleg,
Ön viszonyul hozzánk ellen-
ségesen. Bizonyára jó oka
van rá, hiszen sajátjait nem
illendõ kritizálnia, ellen-
ségképre pedig szüksége
van. Kell egy csapat –
mondta Ön korábban, a
kampány során. Azóta nyil-
ván ráébredt, a költségve-
tés elõkészítése során talán
szembe is nézett azzal a
ténnyel, hogy annak idején
nem errõl a csapatösszeállí-
tásról álmodott. Jól szere-
pelni, sorozatban nyerni
pedig csak egységes csa-
pattal lehet. Érzi is ezt Ön,
elõre keresi hát a bûnbako-
kat. Alig kezdõdött el a
meccs, már szidja az ellen-

felet, a bírót. Nem lenne
jobb inkább a saját csapata
összeállításán gondolkod-
ni? Bizony, kellene egy-két
posztra húzóembereket
igazolnia. Olyanokat, akik
már bizonyították, nem
csak beszélnek, de tesznek
is a sikerért.    

Tudjuk, hogy milyen elvek
mentén kell(ene) nekivágni
a költségvetés kidolgozásá-
nak. Ezt persze Ön is tudja,
hiszen az elmúlt ciklus má-
sodik felében folyamatos
párbeszéd mellett együtt
dolgoztunk, sikeresen. Az
éppen aktuális költségveté-
sen is, azok végrehajtásán
is, nap mind nap. A váro-
sért. Most is ezt kellene ten-
nünk, együtt, mert kell egy
csapat. Dolgoznunk kellene
a kistérségért is, mert kis-
térség és város csak együtt,
egy egységben létezik, csak
így lehetünk továbbra is si-
keresek. Másképp nem lesz-
nek pályázati lehetõségek a
fejlesztésekre, másképp
nem lehet pótolni az Ön ál-
tal említett, az infláció miatt
a költségvetésbõl kiesõ ösz-
szegeket. Ön folyamatosan
Széchenyi Istvánra hivatko-
zik kis írásmûvében, ha hi-
telrõl van szó. Egyet is ért-
hetünk, hiszen Széchenyi
mûvei idõtállóak, elvei ma is
helyesek. Az a gondolat vi-
szont nem tõle származik,
amit Ön bátorkodott leírni,
miszerint a hitel elfogadha-
tó mértéke egyébként nem
szakmai, hanem politikai
kérdés.  Reméljük, ezt nem
gondolta komolyan, mi haj-
landóak is vagyunk ezt nem
városvezetõi, hanem inkább
írói munkássága részeként
kezelni. Már csak azért is,
nehogy ez a gondolat ráter-
peszkedjen a költségvetés
egészére. Mert mi komo-
lyan gondoljuk, hogy a vá-
ros költségvetése egyéb-
ként nem politikai, hanem
szakmai kérdés. 
Faller Dezsõ önkormányza-

ti képviselõ, az MSZP Pak-

si Szervezetének elnöke

Telt ház elõtt tartottak lakossági fórumot kedden az M6-
os autópálya építésérõl. Azokat hívták meg a tájékoztató-
ra, akik érintettek a földterületek kisajátításában. Ezzel
egy idõben négy településen – köztük Pakson is – tájékoz-
tató irodák nyíltak, ahol március végéig mindenki választ
kaphat a felmerülõ kérdésekre. Az autópályát jövõre kez-
dik építeni, s a tervek szerint 2010-re átadják.

Kezdõdik a kisajátítás

A tervezõk ismertették a rész-
letes terveket, melyeket az
érintettek ezúttal nagyobb
léptékû térképeken meg is
nézhettek. A felszólalók több-
nyire egyéni problémákat ve-
tettek fel. – Nem volt olyan,
amire ne számítottunk volna,
hiszen régóta foglalkozunk
ilyen kérdésekkel – fogalma-
zott Harasta Mónika, a FÕM-
TERV Zrt. projektvezetõje.
Õk a Dunaújváros–Paks sza-
kaszt tervezték, míg a
RODEN Mérnöki Iroda Kft.
a Paks-Szekszárd szakaszt. A
két tervezõn kívül a beruházó
Nemzeti Autópálya Zrt. kép-
viselõje válaszolt a kérdések-
re. Petki Gusztáv projekt iro-
davezetõ elmondta, szeretnék
idén lebonyolítani a földvásár-
lásokat, kisajátításokat. 

Ennek intézésére egy ügy-
védi irodát bíztak meg. Az iro-
da igazságügyi szakértõ köz-
remûködésével megbecsüli a
területek árát, és ajánlatot
tesz a megvételre. Amennyi-
ben ezt a tulajdonos elfogadja,
megkötik a szerzõdést, ha
nem, azt harminc napon belül
jelezni kell az irodánál. A
Nemzeti Autópálya Zrt. eb-
ben az esetben a közigazgatá-
si hivataltól kéri a közérdek-
bõl történõ kisajátítást, a hiva-

tal kijelöl egy független szak-
értõt, aki szintén megbecsüli a
föld értékét, melyrõl tárgyalás
keretében egyeztetnek,
egyezkednek. Az így kialku-
dott árat a cég kifizeti, a terü-
let a magyar állam birtokába
kerül, de a korábbi tulajdonos
polgári peres úton továbbra is
vitathatja az árat. Petki Gusz-
táv rámutatott, megeshet,
hogy a tulajdonosok úgy lát-
ják, nem vették figyelembe
például a telken lévõ kutat,
gyümölcsöst, más értéket, ne-
kik ebben az eljárásban lesz
módjuk ezt érvényesíteni. Az
érintettek választ kaphatnak a
most megnyílt ideiglenes tájé-
koztatási irodákban, melyek
közül egy a polgármesteri hi-
vatalban tart nyitva minden
kedden 13-tól 17 óráig.

Petki Gusztáv elmondta la-
punknak, hogy bízik abban,
hogy a földterületek birtokba
vétele befejezõdik idén, és
2008 tavaszán elkezdhetik az
M6-os autópálya Dunaújvá-
ros–Szekszárd közötti hatvan-
hét kilométeres szakaszát. Ez
tervük szerint két év alatt ké-
szül el két ütemben. Az át-
adást 2010 tavaszára, Pécs
kulturális fõvárossá nyilvání-
tásának idõpontjára tervezik.    

-vt-



A paksi atomerõmû kettes
blokkjának egyes aknájában
tisztítás során sérült meg
harminc üzemanyag kazetta
2003. április 10-én. A tisztítá-
si eljárás nem, de a tartály,
amiben végezték, új volt, ko-
rábban hétkazettás módszert
alkalmaztak. Az elhárításra
hirdetett tenderre ketten je-
lentkeztek, közülük a TVEL
kapta a megbízást. – Az elhá-
rítást egymilliárd forintért
vállalták, a másik ajánlat há-
rom és félszer ennyirõl szólt
– mondta dr. Kocsis István.
Az MVM Zrt. vezérigazgató-
ja azt is elmondta, hogy ez
nem foglalta magába a se-
gédrendszerek kiépítését. 
– Sokakban felmerült a ké-
tely, de hibátlanul elvégeztük
a feladatot – hangsúlyozta dr.
Kocsis István. Kiemelte,
hogy türelem és szakértelem
kellett ahhoz, hogy eljussa-
nak addig, hogy már egy
gramm sérült üzemanyag
sincs a kettes blokk egyes
szerelõaknájában. A napot,
amikor ezt elvégezték, a si-
ker napjának nevezte a ve-
zérigazgató. 

Az elhárítást az Országos
Atomenergia Hivatal enge-
délye alapján végezték, a fel-
számolás és az elõkészületek
alatt több nemzetközi szakér-

tõi csoport is a helyszínen tá-
jékozódott. A szakemberek a
felkészüléssel párhuzamosan
megteremtették a feltételeit
annak, hogy 2004 augusztu-
sában elindítsák a kettes
blokkot, így a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. megõrizte vezetõ
szerepét a hazai villamos-
energia-termelésben. 

Kovács József, a PA Zrt. ve-
zérigazgatója az elhárítás
részleteit taglalva elmondta,
elsõként feltérképezték a tar-
tályban uralkodó állapotokat,
majd alaposan elõkészítették
a sérült kazetták kiemelését.
Ez három és fél évet vett
igénybe. Elõbb az eljárást
dolgozták ki és engedélyez-
tették, majd elkészültek a

szükséges berendezések,
szerszámok, és megtörtént a
személyzet felkészítése. A
szakemberek Dimitrov-
gradban kaptak elméleti kép-
zést. A hatóság engedélye
birtokában október 15-én

kezdték a kiemelést, és mos-
tanra teljesen kitakarították
a tisztítótartályt, már csak
annak sugármentesítése, ki-
emelése van hátra, amellyel
terveik szerint végeznek
március végére. A fûtõeleme-
ket tokokba zárva a pihente-
tõ medencébe helyezték, ahol
a kiégett kazettákhoz hason-
lóan öt évet töltenek. 

A TVEL vezetõi arról be-
széltek, hogy társaságuk mö-
gött felsorakozott az egész
orosz nukleáris ipar és a tu-
dományos háttérintézmé-
nyek. A Pakson végzett mun-

ka egyedi, nagy alaposságot
igénylõ volt. Az, hogy sikere-
sen végrehajtsák, nem csak
Magyarország és Oroszor-
szág, hanem az egész atom-
energia-ipar érdeke, hiszen a
további fejlõdés záloga lehet,
ha bizonyítják, hogy nincs
olyan bonyolult mûszaki fel-
adat, melyet ne tudnának
megoldani, tette hozzá Anton
Badenkov elnök és Pjotr
Lavrenyuk alelnök.

A sajtótájékoztatón dr. Ko-
csis István, az MVM Zrt. ve-
zérigazgatója az atomenergia
jövõjérõl is ejtett szót. Rámu-
tatott, hogy újra kell gondol-
ni a nukleáris energia fel-
használásának lehetõségeit.
Az atomenergia – mint
mondta – növeli az ellátásbiz-
tonságot, csökkenti a függõ-
séget, és az üvegházhatású
gázok kibocsátását, mind-
emellett Magyarország szá-
mára a legolcsóbb hazai ener-
giaellátási lehetõség. Kiemel-
te, a paksi atomerõmû bizton-
ságos, elõsegíti a környezet-
védelmi célok teljesülését, a
közvélemény tartósan elfo-
gadja. Ezek az elõnyök az
atomerõmû további húszéves
mûködtetésével fenntartha-
tóak. A paksi atomerõmû
2006-ban 13.460,8 GWh villa-
mos energiát termelt, a hazai
termelésben a részaránya
37,6% volt.                                

-vt-

6 AT O M E R Õ M Û

Fotó: Gottvald Károly

Befejezõdött az atomerõmûben a 2003-ban történt
üzemzavar elhárításának legnagyobb kihívást jelentõ
szakasza, kiemelték a tartályból a sérült fûtõelemeket.
Az erõmû, az MVM Zrt. és az orosz TVEL képviselõi
nagy sajtóérdeklõdés mellett számoltak be a részletek-
rõl a reaktorcsarnokban tartott tájékoztatón.

Lezárult egy fejezet
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

A Tolna Megyei Balassa
János Kórház javára szer-
vezett gyûjtést a Tolna
Baranya Evangélikus
Egyházmegye és gyüleke-
zetei. A támogatással az
intézmény újonnan kiala-
kított sürgõsségi osztályá-
nak szeretnének segíteni
tíz felújított, a szakmai
igényeknek megfelelõ kór-
házi ágy beszerzésében,
amelyek egyenként ötven-
ezer forintba kerülnek. A
támogatás ötletével An-
dorka Árpád, az egyház-
megye felügyelõje, egyben
a kórház felügyelõ bizott-
ságának elnöke kereste fel
Szabó Vilmos Bélát. Az es-
peres a paksi gyülekezet,
illetve az egyházmegyei
testület nevében mindjárt
megígérte a segítséget
egy-egy ágy felújításához,
és az egyházmegye gyüle-
kezetei felé fordult, me-

lyek tagjai a vártnál is
jobban fogadták a kezde-
ményezést: a remélt ösz-
szeg háromszorosa gyûlt
össze. 

– Ez talán annak is kö-
szönhetõ, hogy mint az
adományozásoknál nem
mindig, ebben az esetben
jól látható, kézzel fogható,
hogy hova kerül a támoga-
tás, mire fordítják – véle-
kedik Szabó Vilmos Béla.
Hozzátette, hogy bár
anyagi lehetõségeik korlá-
tozottak, mégis ahol tud-
nak, segítenek, ezt erköl-
csi kötelességüknek érzik.
Erre egyébként más alka-
lommal is volt példa, gyûj-
töttek már árvízkárosul-
tak megsegítésére, illetve
az Ökumenikus Szeretet-
szolgálaton keresztül is
rendszeresen nyújtanak
támogatást a rászorulók-
nak.                     -gyöngy-

Bõkezû gyülekezet
Röviddel ezelõtt épült Király-
ság-termükbe várták nyílt
napra az érdeklõdõket a Je-
hova tanúi helyi gyülekezeté-
nek tagjai. A vendégek meg-
ismerhették Jehova tanúinak
történetét és visszatekinthet-
tek az építkezés fázisaira.
Gacs István, a gyülekezet fel-
vigyázója elmondta, hogy
korábban bérelt helyiségek-
ben jöttek össze. A telek
megvásárlását, illetve az elõ-
készítõ munkálatokat követõ-
en négy hétvége alatt húzták

fel az épületet, amelyhez ha-
sonlók másutt is készülnek az
országban. Az új Királyság-
terem amellett, hogy hitük
gyakorlásának központja-
ként szolgál, segít bibliataní-
tói tevékenységük hatéko-
nyabb végzésében.  A Jehova
tanúi vasárnaponként tarta-
nak nyilvános összejövetelt a
Vadász utca 61. sz. alatti Ki-
rályság-teremben, ahol elõ-
adások hangzanak el a Bibliá-
ra épülõ témákban.

-gyöngy-

Megépült a Királyság-terem

Folyik a volt konzervgyár területén az új képtár
kialakítása. A kortárs mûvészeti gyûjtemény egy korábbi
üzemcsarnokba költözik, melyet minisztériumi támogatással
újíttat fel az önkormányzat. A kivitelezõ a Dunacenter Therm
Kft., az építés költsége 249 millió forint, melybõl 95 milliót a
Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Minisztérium biztosít.
Hum Ferenc mûszaki osztályvezetõ úgy tájékoztatott, hogy jól
haladnak a munkával, bár – mint minden esetben, amikor régi
épületet újítanak fel – vannak gondok. Az új képtár átadási
határideje 2007. június 15-e.

Egyéves elõkészítés után, 2005 végén vásárolta meg
a paksi atomerõmû az önkormányzattól a volt Erzsébet
szállót. Mittler István, a Paksi Atomerõmû Zrt. kommuni-
kációs fõosztályvezetõje elmondta, a mûemlékvédelmi hiva-
tal engedélye alapján elkezdték a belsõ bontási munkákat.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához benyúj-
tották az elviengedély-kérelmet január közepén. Ennek el-
bírálására hatvan nap áll rendelkezésre. Ezek után kérhet
építési engedélyt az atomerõmû. A képtár anyagának egy
részét ideiglenesen továbbra is az épületben tárolják.



Aktív munkával telt a 2006-
os esztendõ, összegezte a
Paksi Kertbarát Egyesület
évértékelõ közgyûlésén
Pupp Józsefné, a tízéves
fennállását ünneplõ szerve-
zet elnöke. Tizenkilenc fõ-
vel alakultak meg 1997-
ben, mára taglétszámuk öt-
ven fõ körül állandósult, de
nem bánnák, ha ennél töb-
ben lennének, különösen
szívesen fogadnák a fiata-
labb korosztály érdeklõdé-
sét, együttmûködését. Az
eltelt évek alatt számos
programot szerveztek tag-
ságuknak, de több rendez-
vényük a lakosságnak is
szólt, mint például az ad-
venti kiállítás, a kertészeti
nap, vagy a tök jó fesztivál.
A tíz év alatt sokat tanultak
a kertbarátok, így ma már
szakértõbb szemmel nézik
a kerteket, parkokat, virág-
kiállításokat, de például el
tudják készíteni adventi
koszorúikat, karácsonyfa-
díszeiket. A tavalyi év
programjai közül kiemelték
a májusban Kézdivásár-
helyen tett látogatásukat,
amelyet követõen ott is ala-

kult egy a paksihoz hasonló
szervezet, akik õsszel vi-
szontlátogatásra érkeztek
Paksra. Mindemellett ta-
valy több szakmai kirándu-
lást szerveztek, valamint a
Környezetvédelmi és Me-
zõgazdasági Bizottsághoz
benyújtott eredményes pá-
lyázat kapcsán, az elõzõ
évekhez hasonlóan, a park-
gondozásból is részt vállal-
tak. A Szentháromság tér, a
Széchenyi tér, a Virág utcai
temetõ, illetve a Deák ház
környékén dolgoztak, ültet-
tek, gyomláltak, öntöztek.
A kertbarátok testvérváro-
si kapcsolatainkat is ápol-
ják, a kézdivásárhelyi és a
reichertshofeni kertbará-
tokkal már megismerked-
tek, most pedig azt terve-
zik, hogy Galántára is ellá-
togatnak. Ezzel kapcsolat-
ban Herczeg József nem-
zetközi kapcsolatokért fele-
lõs tanácsnok a közgyûlé-
sen arról tájékoztatta az
egyesület tagjait, hogy az
egyeztetés folyamatban
van, jó úton halad. A köz-
gyûlésen ott volt Faller De-
zsõ, a Környezetvédelmi és

Mezõgazdasági Bizottság
elnöke is, aki elmondta, a
Kertbarátok Egyesülete az
egyik legnagyobb és legak-
tívabb civil szervezet, akik-

nek keze munkája látszik a
városon. Rendezvényeik
közül kiemelte a tök jó na-
pot, mint mondta amellett,
hogy családi programmá
nõtte ki magát, közösség-
formáló, és ismeretet is
terjeszt.                -gyöngy-
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Határon átívelõ kertbarátság

Treszl Ferencné 2003 óta
tagja az egyesületnek, na-
gyon jól érzi magát a társa-
ságban. Számos érdekes
utazást tettek, és jó progra-
mokat szerveznek. A tava-
lyiak közül neki a tök jó
nap tetszett leginkább, ahol
vendégül látták a kézdi-
vásárhelyi kertbarátokat,
akik közül nála ketten vol-
tak elszállásolva. Vendégei-
ket elvitték Budapestre, és
Pakson is tettek egy város-
nézõ körutat.

Rudas Istvánné hat éve
tagja az egyesületnek. Szom-
szédasszonya már korábban
csatlakozott a társasághoz, õ
vitte el magával az egyik ösz-
szejövetelükre. A rendezvé-
nyekre mindig együtt készül-
nek, bár a nyugdíjasok kicsit
tevékenyebbek, hiszen akik
még dolgoznak, nem érnek
rá annyira. Nagy élmény volt
számára tavaly a kézdi-
vásárhelyi látogatás, régi vá-
gya volt, hogy eljusson Er-
délybe. 

Az ESZI-ben két nyílt napot
is szerveztek, az egyik no-
vemberben, a másik január-
ban volt. A túljelentkezés a
különbözõ szakokra évente
két-háromszoros. A legked-
veltebb szak az informatika,
idén is a legtöbb jelentkezõt
erre várják. Az intézmény-
ben nem központi felvételit
írnak a diákok, hanem egyé-
ni vizsgát kell tenniük szak-
iránytól függetlenül, melyre
február 23-án kerül sor.

A Vak Bottyán Gimnázium
a felvételi tájékozódást év-
rõl-évre szintén nyílt nap-
pal segíti, amelyet a hatosz-
tályos évfolyam iránt ér-
deklõdõknek február 2-án
tartottak. Az évfolyamon
emelt óraszámban tanulnak
a diákok matematikát és
angol nyelvet. A diákokat
február 23-án rövid, szóbeli
meghallgatásra várják, ahol
a gyerekek kommunikációs
készségeit, magyarnyelv-

tudását, matematikai isme-
reteiket, érdeklõdési körét
vizsgálják.

A Balogh Antal Katolikus
Iskola január 12-én tartott
nyílt napot. Náluk nincs fel-
vételi vizsga, a tanulókat a
hozott eredmények alapján
veszik fel. A nyolc évfolya-
mos képzésben angol-né-
met tagozatos osztályt, míg
a kilencedikesek számára
csak angol tagozatos osz-
tályt indítanak.

Az I. István Szakképzõ Is-
kola szintén kétszer tartott
nyílt napot leendõ tanulói
számára. Az érdeklõdõk
megismerkedhettek az in-
tézmény mûködésével, a

felvételi eljárás menetével.
A szakközépiskolában a gé-
pész-informatikus, a kõmû-
ves, festõ és megfelelõ je-
lentkezés esetén fényezõ
szak is indul. Választható
még a lakatos, gázszerelõ,
hegesztõ, asztalos, ács, ke-
reskedõ, és az újra divatos
nõi ruhakészítõ szak is. A 9.
osztályokba orientációs
képzésekre várják a diáko-
kat, ahol konkrét szakmát
nem kell megjelölni. Az
írásbeli felvételi a szakkö-
zépiskolában február 26-án
lesz, míg a pótfelvételi már-
cius 5-én. Ugyanerre az idõ-
pontra várják a szakisko-
lákba jelentkezõket szóbeli
elbeszélgetésre.              

FJ

Felvételi egyszeregy
Február végén kezdõdnek a felvételi vizsgák a középis-
kolákban. Addig az általános iskolás diákoknak több
nyílt napot is rendeztek, hogy ismerkedjenek a képzési
formákkal, szakokkal, szakirányokkal.
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

A túraversenyzés továbbfej-
lesztése érdekében tartott
kétnapos konferenciát a
Magyar Természetbarát
Szövetség verseny albizott-
sága városunkban. A talál-
kozóra a bizottság tagjai
mellett eljöttek azok is, akik
országos bajnoki fordulókat
szerveznek. Idén írják ki a
tizedik országos versenyso-
rozatot, és elérkezettnek
látták az idõt, hogy a koráb-
ban megalkotott verseny-
szabályzatot felülvizsgálják,
az összegyûlt tapasztalatok
alapján finomítsanak rajtuk,
illetve a szervezést érintõ
szemléletmódot, a tájanként

eltérõ rendezõi szempont-
rendszert a lehetõ legjob-
ban közelítsék egymáshoz,
egységesítsék. 

– Ha ezt nem tennék, az a
sportág továbbfejlõdésének
gátja lehetne – összegezte a
találkozó célját Jakab Al-
bert, az albizottság elnöke.
Hozzátette, hogy a találkozó
egyben egyfajta versenybí-
rói továbbképzés is volt. A
tanácskozásra különbözõ té-
mákban hívtak elõadót, így
többek között górcsõ alá vet-
ték a versenyek kiértékelé-
sét, de a versenyfeladatok is
terítékre kerültek, azt bon-
colgatták, melyek lehetnek
az adott feladatok buktatói,
hogyan lehet jó kivitelezést
végrehajtani. 

A vendéglátó paksi Deme-
ter Egyesület mellett a
szekszárdi Tanösvény Egye-
sület állt a rendezvény mö-
gé. A helyi versenycsapat
egyébként sok szép ered-
ménnyel büszkélkedhet, Ja-
kab Albert például az orszá-
gos egyéni bajnokságot elsõ
helyen zárta.

-gyöngy-

Demeter jó házigazda A humoré lesz a fõszerep

A Pro Artis Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézményben
ebben a tanévben indult a
dráma tanszak. A képzésre
alsó, felsõ tagozatos általá-
nos iskolások és középisko-
lások jelentkezhettek. Az ál-
talános iskolások esetében
ideálisabb lett volna, ha a
két korosztály külön csopor-
tot alkot, mert más és más
az érdeklõdési körük, más
módszert igényel a velük va-
ló foglalkozás, mondta el
Hefner Erika. Idõ kellett,
amíg összerázódtak, hiszen a
kisebbek által kedvelt mesé-
ket a nagyok unták, az élet-
helyzetekre épülõ drámajá-
tékot a fiatalabbak nem ér-
tették. Újabban humoros
nyelvi játékokkal foglalkoz-
nak, ami bevált. Olyannyira,
hogy ezzel mutatkoznak be
február 17-én, amikor mû-
sort ad a dráma tanszak. A
középiskolásoknál is fõsze-
repet játszik majd a humor,
Holló színház, Páskándi-
darabok, Monty Python sze-
repel a repertoárban. Bemu-
tatják a diákok egyik társuk,
Németh Szabolcs mûveit is.
A középiskolás fiú három je-
lenete mellett lesz még egy
„saját szerzemény”: Horvai
Csilla tánckoreográfiát ké-
szített, s ezt együtt adják

elõ. A középiskolások csapa-
ta igen népes, ami megint
csak nem egyszerû a peda-
gógus számára. Az idõ na-
gyon kevés az egyéni fejlesz-
téshez. A képzés heti négy
óra, a nemzeti alaptantervre
épül és felmenõ rendszerû.
A fiatalok 22 éves korig jár-
hatnak ide térítési díj fejé-
ben, utána pedig tandíjat fi-
zetnek. Az alapképzés
egyébként hat év. A diákok
vizsgát tesznek, a tanterv
elõírja a színpadi bemutat-
kozást is, de nem az elsõ fél-
évben. A február 17-ére ter-
vezett mûsort a diákok szor-
galmazták, s Hefner Erika –
mint mondta – örömmel en-
gedett a nyomásnak. Egyéb-
ként nem ez lesz az elsõ al-
kalom, hogy színpadra áll-
nak, az iskola által rendezett
mûvészeti héten is láthatta a
közönség a drámatagozato-
sok produkcióit. Tanáruk
hangsúlyozta, nem színész-
képzés folyik az iskolában,
bár az alapokat itt is elsajá-
títják. Jó szolgálatot tehet-
nek az itt tanultak az életben
is, az itt szerzett tudással
felvértezve, könnyebben ve-
hetik a fiatalok az eléjük ke-
rülõ akadályokat, mint pél-
dául egy vizsgát, felvételit.   

-vt-

Félévnyi munka után fellépésre készülnek a drámatago-
zatos diákok. A tanterv, mint Hefner Erika drámapeda-
gógus elmondta, nem írja elõ még ebben az idõszakban,
hogy színpadra álljanak. De – mint fogalmazott – szíve-
sen engedett a fiatalok nyomásának, hiszen ügyesek és
lelkesek, felkészültek arra, hogy bemutatkozzanak.

1%
Kedves paksi kosárlabda-ra-

jongó! Kérjük, támogassa „NUKLEÓ”

Alapítványunkat adója 1%-ával. Alapít-

ványunk a paksi fiú kosárlabdáért tevé-

kenykedik immár harmadik éve. Ne-

vünk: "NUKLEÓ a paksi fiú kosárlab-

dáért" Alapítvány. 

Adószámunk: 18863730-1-17. 

Elérhetõségünk: 20/914 3930

A Duna-Sió Turisztikai Egyesü-

let köszöni, hogy 2005. évi adójuk

1%-ával az egyesület munkáját támo-

gatták. A felajánlásból befolyt összeget

az egyesület tevékenységének finanszí-

rozására fordította.

A Gyermekeinkért Alapítvány

az Eötvös utcai óvodáért ezúton mond

köszönetet mindazoknak, akik személyi

jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány

javára felajánlották. Az így befolyt ösz-

szeget, 45081 Ft-ot a gyermekek ki-

rándulásainak támogatására, könyvek

vásárlására fordítottuk. Kérjük, tovább-

ra is támogassák az alapítványt!

Köszönettel,  az alapítvány kuratóriuma

és a gyerekek.

A paksi Energetikai Szakkö-

zépiskola és Kollégiumban mûködõ

Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány

köszöni Támogatóinak, hogy a 2005.

évi jövedelemadójuk 1%-ával támogat-

ták az Alapítvány tevékenységét. A be-

folyt összeget iskolai háziversenyek szer-

vezésére, tanulói könyvjutalmakra és dí-

jakra fordítottuk. A továbbiakban is kö-

szönettel várjuk Alapítványunk támoga-

tását. Adószámunk: 18856167-1-17. A

Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány

kuratóriuma.
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Fotók: Vida Tünde

Hogy az EU-s csatlakozásnak, vagy más
egyébnek köszönhetõ-e, nem tudom, de
az igazi, jó hangulatú disznóvágások ide-
je leáldozóban van. Hogy egyébként ki-
nek mi jut eszébe a disznóvágásról, a jó
hangulat avagy a hajnal hasadtától késõ
estig tartó futkosás, háromnapi elõké-
szület, ugyanannyi utómunka, nem tu-
dom. Aki a gyapai hagyományõrzõ disz-
nóölés vendége volt, annak minden bi-
zonnyal az elõbbi. Az ötlet, hogy népze-
nével, tánccal fûszerezett disznótort ké-
ne szervezni, Kun Szilárd fejébõl pat-
tant ki. Nem volt ez minden elõzmények
nélküli, Szilárd, aki egyébként testneve-
lõ tanár, edzõ, már ismert a népzenei
programokat kedvelõk körében. Most
az eddigi tánctanulós, éneklõs összejö-
veteleket megspékelte egy egész napos
eszem-iszommal. Helyszínül a gyapai
közösségi helyként szolgáló Gyafix ét-
termet választotta, merthogy itt talált
kedvezõ fogadtatásra, támogatásra. Fel-
hívására majd’ százan sereglettek össze,
néhányuk reggeltõl-estig serénykedett,
mások muzikális és kulináris élvezetek-
kel töltötték napjukat. A tor résztvevõi
nem társultak a kelõ naphoz, már nyolc
óra is elmúlt, amikor Hatala Ferenc böl-
lér szakszerû mozdulatai és vagy féltu-
catnyi vállalkozó kedvû, keménykötésû
férfiú segédlete nyomán utoljára visított
fel a disznó. Termetes jószágot válasz-
tottak, csoda, hogy a rémfa bírta, vagy
hárommázsányit nyomott a malac. Mie-
lõtt azonban a rémfára, teknõre, fazékba
került volna, hagyományosan szalmával
perzselték meg. A hangulatról a pattogó
tûz, havas táj, ínycsiklandó forralt bor,
jóféle házi pálinka és az addigra megér-
kezett Mandorla együttes gondosko-
dott. Arról pedig, hogy a disznótoros el-
készültéig se éhezzen a vendégsereg, az

asszonyok: lángost, fánkot sütöttek.
Amíg a böllér, a szakácsnõk a konyhá-
ban tettek-vettek, a vendégek a Man-
dorla zenekar muzsikájára Csúri Ákos-
tól tanultak táncolni, Kun Szilárdtól há-
zi kenyeret sütni, a zenekar tagjaitól
énekelni. Az asztalok közben rendrõl-
rendre megteltek, egyszer sült máj,
másszor csülökpörkölt, húsleves, toros-
káposzta került rá. Az esti táncház talán
visszafogottabb, volt, mint a szervezõk
megálmodták, de nem csoda, ha a ven-
dégeknek az egész napos terülj-terülj
asztalkám és mulatozás után már nem
volt kedvük hajnalig ropni.

Kun Szilárd legközelebb március 15-én
áll elõ egy újabb programmal. Itt
megint a népzenéé lesz a fõszerep. A
Kisnádasban tartanak koncertet három
zenekar közremûködésével. A buli –
mint Szilárd elmondta – batyus jellegû
lesz, mindenki hozzájárul valamiféle fi-
nomsággal.                           Vida Tünde

Zenés-táncos disznótor
A cserkészet több mint jó buli. Bár
lehet, hogy sok fiatalt eleinte a ka-
landok csábítanak. Aztán, amikor
már a csapathoz tartoznak, maguk
is érzik, ez egy életforma, egy hit-
vallás. – A legfontosabb, hogy jelle-
mesek legyünk – összegezte Halmai
Judit. A tizenhat esztendõs, szek-
szárdi diáklány az egyike azoknak,
akik minden bizonnyal ott lesznek
az idei cserkész világtalálkozón. Õ
és társai – több mint nyolcvanan –
egy hétvégén Pakson készültek erre
az eseményre, mely idén különlege-
sebb az eddigieknél, ugyanis a cser-
kész világszövetség idén száz éves.

A találkozó, azaz dzsembori július
végén lesz London közelében.
Negyvenezer embert várnak a világ
különbözõ tájairól. Magyarországot
egy körülbelül hatszáz fõs csapat
képviseli. Hogy ki kerülhet be, azt a
jelentkezések után egy válogatón
döntötték el. Ezzel persze nincs vé-
ge a dolognak, egy éven át készül-
nek a fiatalok, hogy méltóképpen
képviseljék hazájukat, s a költségek
fedezéséhez szükséges pénzt is ne-
kik kell elõteremteniük. Öt hétvé-
gén, különbözõ helyszíneken vesz-
nek részt a felkészítõkön. Szituációs
gyakorlatokat végeznek, természe-
tesen idegen nyelven, hogy megér-
tessék magukat. Ismerkednek más
nemzetek szokásaival, az egyes val-
lásokkal, készülve arra, hogy külön-
bözõ nemzetek fiataljaival találkoz-
zanak. Ezt – mármint a  külföldi
cserkészekkel való találkozást –
tartják többnyire a legvonzóbbnak
a fiatalok. De nem csak erre készül-
nek, hanem arra is, hogy bemutas-
sák hazájukat. 

A dél-dunántúli és közép-dunántú-
li rajok Mohács és Pécs után egy
hétvégére Pakson, a Balogh Antal
Katolikus Iskolában vertek tanyát.
Nem véletlenül, hiszen itt mûködik
a város egyetlen cserkészcsapata, a
104. sz. Bethlen Gábor cserkészcsa-
pat Nyisztor Ákos vezetésével. A
csapat parancsnoka elmondta,
Paksról heten szeretnének utazni.
Hogy összegyûljön az ehhez szüksé-
ges pénz, az egész csapat összefog.
Kivették részüket a mostani prog-
ramból is.                                  -tV-

Cserkészhétvége
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Fotó: Fonyó Dániel

A családanya mindig is egy
örökmozgó energiabomba
volt. Az is mind a mai napig.
A dunakömlõdi szüreti nap,
a faluház kulturális prog-
ramjainak szervezése elkép-
zelhetetlen nélküle, de nyílt
már kiállítása sa-
ját hímzésébõl is.
Ezen kívül rend-
szeresen verset ír,
s jelenleg egy he-
lyi süteményekbõl
és ételekbõl álló
könyv elkészíté-
sében serényke-
dik. Tele van
energiával, s min-
dig valami új kihí-
váson töri a fejét.
Mindemellett ter-
mészetesen napi
nyolc órában dol-
gozik, s mint min-
den családanya,
gyermekeit neveli. A falu-
ban nemcsak Erzsike örök-
mozgó természetérõl isme-
rik a családot, történetük
sem ismeretlen. – Negyven-
egy évesen szerettem volna
még egy kislányt Johanna
után, de a koromnál fogva
csak az örökbefogadás jö-
hetett számításba. Azt gon-
doltam, bármilyen legyen
is, de roma származású
gyereket nem hozunk – me-
séli. – De amikor meglát-
tam a nagy fekete szemeit,
mint egy riadt õzike nézett
rám, tudtam, õt szeretném
felnevelni – fûzi hozzá. Az
azóta eltelt tíz év alatt gyö-
nyörû kis ifjú hölgy csepe-
redett  az akkor még há-
roméves kislányból. Mivel
Balogh Pamela csendes,
visszahúzódó ifjú hölgy,

ezért nevelõanyja, Erzsike
büszkélkedik róla. Elárulja,
hogy Pamela szorgalmas
lány, sokat segít a ház körü-
li munkákban, takarít és va-
sal. Tehetséges táncos, a
Tûzvirág Táncegyüttes tag-

ja már három éve. Kicsi ko-
ra óta jár mazsorett- és
twirling órákra. Bár mosta-
nában ezek kicsit háttérbe
szorulnak, mert, mint neve-
lõanyja meséli, a tanulással
némi probléma akadt. Jó ta-
nuló, de a reáltárgyak
gyengébbek, ezért korrepe-
tálásra jár. Nem csoda ez,
hiszen Pamela édesanyja
analfabéta, édesapja pedig
szellemileg sérült. Döbben-
ten ülök és hallgatom,
ahogy beszél. Nyíltan, ter-
mészetesen mondja, hogy
valódi szülei hogyan élnek,
és õt miért adták árvaház-
ba. Azzal is tisztában van
Pamela is, és a Hrivik csa-
lád is, hogy szeretnék az
igazi szülõk lányukat visz-
szakapni. Ám mikor errõl
vagy a nagykorúságáról

esik szó, Erzsike szeme
könnybe lábad, és szorosan
magához öleli két lányát, a
14 éves Johannát és a 13
éves Pamelát. – Mindent
próbálunk megadni nekik,
szeretném biztosítani mind-
egyiknek a jövõjét, nem tu-
dom, a sors hova vezérli
õket, de a gyökerek itt lesz-
nek – szipog. Két nagyob-
bik gyereke kirepült már a
családi fészekbõl, de vasár-
nap õk is hazajönnek uno-
kástól, mert már az is van
kettõ. Ilyenkor kilencen

ülik körbe az asztalt, s min-
denkinek hiányozna, ha
Pamela nem lenne velük.
Ezért is gondolták ki, hogy
a nagykorúság elérése után
a mellettük lévõ kis házat
megveszik Pamelának, így
nem veszítik el õt. A család-
nak az is fontos volt, hogy
megkereszteljék nevelt lá-
nyukat, akinek õk lettek a
keresztszülei. Mint ahogy
tudatos volt az is, hogy ka-
tolikus iskolába íratták lá-
nyaikat. Johanna és Pamela
nemcsak iskolába, de vasár-
nap templomba is együtt
jár. Hiszen – Erzsikéék azt
vallják – a hit erõt ad. Min-
den bizonnyal ez az erõ
tartja össze a Hrivik csalá-
dot immáron harminchá-
rom szeretetteljes éve.

vg

Az édes mostoha
Hrivikék egy nem mindennapi család cseppet sem hét-
köznapi történettel. Tíz éve Hrivik Lászlóné Erzsike
éppen a karácsonyi vacsora elkészítésén fáradozott,
mikor felfigyelt az árvaházakról szóló mûsorra a rádi-
óban. Míg a konyhából az udvaron tevékenykedõ férjé-
hez rohant, döntött is. Húsvétra már egy fekete, gomb-
szemû kislánnyal ünnepelt az addig háromgyerekes
család.

A régi hírnév visszaszerzé-
sében bízik a paksi halász-
csárda új üzemeltetõje. Az
épület a Paksi Halászati
Tsz. tulajdonában maradt,
de Volf József üzemelteti.
Az üzletvezetõ bízik benne,
hogy rövidesen ismét úgy
emlegetik az éttermet,
mint valaha, s visszatér az
az idõszak, amikor a város
neve elválaszthatatlan volt
a halászlétõl. 

A paksi halászcsárda
1965-ben nyitotta meg elõ-
ször kapuját. A vendéglõt a
Paksi Halászati Tsz. építet-
te és üzemeltette éveken
keresztül. Azóta többször
gazdát cserélt és elvesztet-
te régi fényét, hírnevét. A
napokban vette át új üze-
meltetõje, aki a dunakömlõ-
di csárdát is mûködteti. Az
az elmúlt öt évben beváltot-
ta a hozzáfûzött reménye-
ket, a vendégforgalom lé-
pésrõl-lépésre nõ. – A ven-
dégkör a két étterem eseté-
ben más. A kömlõdi inkább
az átutazókra épít, a paksi
viszont a helybeliekre –
mondja Volf József. Célja,
hogy visszacsábítsa a régi
vendégeket, akiknek ked-
velt helye volt a halászcsár-
da, s megnyerjen újakat is. 

Az épületet belül már mo-
dernizálták, konyhája is
korszerû. Tavaszra külsõ
felújításokat is terveznek,
megszépül a homlokzat, új
arculatot kap a csárda. Az
üzemeltetõ elárulta, a te-
rasz átépítését is tervezik.
Az elképzelések szerint
meghagyva a kilátást, zárt-
tá teszik, ami nem csak a
téli használat miatt elõ-
nyös, hanem a sok szúnyog
miatt szükségszerû is. Ez-
zel még komfortosabbá
tudják tenni az éttermet,
melynek étlapján termé-
szetesen fõként halételek
szerepelnek.             -tünde-

Régi-új
halászcsárda
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Megrendezte a Deák Ferenc
Általános Iskola jótékonysá-
gi bálját. A rendezvény gyö-
kerei több mint egy évtized-
re nyúlnak vissza, rendsze-
resen megtartják január
harmadik szombatján.
Schmidt Klára iskolaigazga-
tó elmondta, a 2007-es össze-
jövetel különösen gyümöl-
csözõ volt, 270 jegyet adtak
el, a bevételt tekintve csú-
csot döntöttek, összesen va-
lamivel több mint négyszáz-
ezer forint gyûlt össze. Az
összeg az intézmény Gyer-
mekeinkért, Jövõnkért Ala-
pítványának számlájára ke-
rül, az osztálykirándulások
buszköltségét támogatják
belõle, illetve jut belépõje-
gyekre és a több kategóriá-
ban alapított Deák-díjra.
Fordították már a támoga-
tást eszközbeszerzésre, illet-

ve különbözõ versenyek dí-
jazására. A batyus bál szer-
vezésében az iskola pedagó-
gusai és szülõk egyaránt
részt vesznek, sõt a diákok is
igen tevékenyek. Az est az
iskola alapítványának támo-
gatásán túl arra is lehetõsé-
get kínál, hogy a pedagógu-
sok, szülõk kötetlenebb for-

mában találkozzanak. Az
idei rendezvénynek több
mint negyven támogatója
volt, így számos ajándék
gyûlt össze a tombolára. Az
estet a Tûzvirág Táncegyüt-
tes felnõtt csoportjának fel-
lépése tette még emlékeze-
tesebbé.                  

-gyöngy-

Rekordbevétel a jótékonysági bálon

Megtartotta éves közgyûlését
a Dunakömlõdi Nyugdíjasok
Érdekszövetsége, ahol egye-
bek mellett visszatekintettek
az elmúlt esztendõre, az elvég-
zett feladatokra. A társaság
klubként már a hetvenes
évektõl mûködött, a mai for-
mában 2000 óta dolgoznak.
Tagságuk ma százhúsz fõs, a
többség dunakömlõdi, de jó
néhányan Paksról is csatlakoz-
tak a civil szervezethez. Arra
törekednek, hogy hasznosan,
tartalmasan töltsék a nyugdí-
jas éveket. Igen mozgalmas,
programokban gazdag életet
él a társaság, munkájukkal a
településért is tesznek. A
dunakömlõdi borverseny, a
halfõzõ verseny és gyermek-
nap, a szüreti nap megszerve-
zésében partnerek, illetve szí-
vesen sütnek-fõznek a külön-
bözõ alkalmakra, gondoljunk
csak az adventi estékre, vagy
a Gombóc napra, ami tavaly
ugyan elmaradt, de bíznak ab-

ban, hogy idén újra lesz. Szer-
veznek bált, megemlékeznek a
nõnapról, az idõsek világnap-
járól, nemzeti ünnepeinkrõl.
Mindemellett ügyintézésben
is segítenek, ha van rá igény,
nem feledkeznek meg a rászo-
rulókról, meglátogatják beteg
társaikat. Rendszeresen jár-
nak kirándulni, többször Ta-
másiba utaztak, illetve egy-
egy alkalommal az úti cél
Kiskunmajsa és Cserkeszõlõ
volt. Elõfordul, hogy a közös
utazásokon még népesebb a
társaság, ilyenkor a nagyikkal
tartanak az unokák. Az idei
esztendõben szeretnének to-
vábbra is közremûködni a te-
lepülésen megrendezett prog-
ramok megvalósításában, ki-
rándulásokat szervezni. Mind-
emellett azt tervezik, hogy ne-
gyedévente tartanak egy ösz-
szejövetelt, ahol köszöntik a
születésnapjukat, illetve há-
zassági évfordulójukat ünnep-
lõ társaikat, összegezte Tóth

Zoltán elnök. A szervezet szá-
mára anyagi forrást jelent a
tagdíj, az önkormányzat tá-
mogatása, illetve segíti mûkö-
désüket a Dunakömlõdi Agrár
Rt. és Fehér József vállalkozó.
Örülnének, ha idén hozzájut-
nának egy számítógéphez
nyomtatóval, illetve egy fény-
másolóhoz, ez nagyon meg-
könnyítené munkájukat.
Bagdy László, a civil szerveze-
tekkel való kapcsolattartásért
felelõs tanácsnok a közgyûlé-
sen elmondta, még ebben az
évben teljesítik valamilyen
módon ezt a kérést. Kiemelte,
hogy nagyra értékeli a nyug-
díjas civil szervezetek munká-
ját, azt látja, hogy mindig tele
vannak tervekkel, és az élet
bajai mellett is vidáman, aktí-
van mûködnek. Aki pedig szí-
vesen csatlakozna a szervezet-
hez, minden hétfõn délután
három órától megtalálhatja
õket a faluházban. 

-gyöngy-  

Aktívak a dunakömlõdi nyugdíjasok

ÖKO-tervek

Elkészítette idei munka-
tervét az ÖKO Munkacso-
port Alapítvány. Esetükben
nem túlzás azt mondani, a
jól bevált programok sorát
rendezik, igaz akadnak olya-
nok is, amelyek még nem
váltak hagyománnyá, de jó
eséllyel számíthatnak arra.
Jantnerné Oláh Ilona, a ku-
ratórium vezetõje elmondta,
ezt az állandóságot annak
köszönhetik, hogy rendrõl-
rendre sikeresek pályázata-
ik a helyi és megyei önkor-
mányzatnál, de más forrásra
is pályáznak eredményesen,
s már biztos bevételi forrást
jelent a jövedelemadó 1%-
ából befolyt összeg. A prog-
ramokat persze az is élteti,
hogy népszerûek, érdeklõ-
dés kíséri õket. Ilyen többek
között a Séta az egészsé-
gért, amibõl idén is kettõ
lesz. Meghirdetik a Föld na-
pi rajzpályázatot is, illetve a
környezetvédelmi vetélke-
dõt felnõtteknek. Az utóbbi
éppen a célközönség miatt
kuriózum. Jantnerné Oláh
Ilona szerint nem igazán
akad példa arra, hogy fel-
nõtteket hívnak versenyre,
pedig fontos, hogy azok,
akik oktatnak, nevelnek,
megfelelõ információk birto-
kában legyenek. Rendszere-
sek az ÖKO Munkacsoport
által szervezet elõadások,
amikor olyan témákat ve-
séznek ki, melyek nem ki-
mondottan helyi vonatkozá-
sú környezetvédelmi kérdé-
sek. Sokkal inkább töreksze-
nek arra, hogy általános, so-
kakat érintõ problémákat
vessenek fel, s megismerjék
azok hátterét, hiszen – mint
Jantnerné mondja – a média
sokszor nem tud, vagy nem
akar pontos képet festeni
ezekrõl. Aminek biztosan
lesz folytatása, mert hogy a
fogadtatása minden várako-
zást felül múlt, az az Ültess
fát akció.                           -vg-



Paks várostörténeti zenei eseménye volt
a február 2-án, a mûvelõdési ház színház-
termében elhangzott komolyzenei kon-
cert, amely a felnõtt hangverseny- bér-
letsorozat második elõadása volt. A Pro
Artis Mûvészeti Iskola jelenlegi és volt
vonós növendékei, valamint a vonós tan-
szak tanárai meghívott szólista vendég-
mûvészekkel kiegészített vonószenekara
monumentális programot mutatott be.
Az iskola és a vonós tanszak életében is
egyedülálló eseményrõl Vajer Andrea
mûvészeti vezetõ, brácsamûvész el-
mondta, hogy az elhangzott mûvek át-
íveltek háromszáz évet a zenei palettán,
a barokktól egészen a XX. századi film-
zenékig. A legfõbb cél olyan komolyzenei
koncert bemutatása volt, amely színes,
változatos programjával közelebb hozza
a klasszikus zenét a közönség számára.
A hangverseny sikere igazolja, hogy ez
remekül megvalósult. Az est mûsorveze-

tõje, közremûködõje és az
Oroszlánkirály filmzene kar-
mestere, Ágotha Zoltán kiemel-
te, hogy várják a Paks és kör-
nyékbeli amatõr és hivatásos
vonós zenészek jelentkezését a
zenekar folyamatos bõvítése
céljából. A tanárok és növendé-
kek összefogásával mûködõ
Camerata Pro Artis vonós kamarazene-
kar a megyében és a régióban egyedülál-
ló, tudtuk meg Vajer Andreától. Kiemel-
te továbbá, hogy a Camerata Pro Artis
vonósegyüttes diákmuzsikusai egyben a
Tolna Megyei Ifjúsági Vonószenekar
tagjai is, mellyel a május 16-án Pécsen,
egy nemzetközi ifjúsági zenekari feszti-
vál nyitókoncertjén lépnek fel.

A mûvelõdési központ igazgatója,
Darócziné Szalai Edit  szerint értékes,
színvonalas este volt, amely bebizonyítot-
ta, hogy a városban létjogosultsága van a

komolyzenének, és a most elsõ alkalom-
mal meghirdetett felnõtt hangversenyso-
rozatnak is. Az összeállításnál az ismert
mûvészek mellett a helyi mûvészeti cso-
portok bemutatkozási lehetõségét is fi-
gyelembe vették, önálló estek keretében.
Így volt ez a karácsonyi és a mostani kon-
certen is. A harmadik esemény a Városi
Vegyeskar önálló estje lesz márciusban
Simon Péter karnagy vezetésével, me-
lyen közremûködik a mûvészeti iskola ta-
náraiból alakult rézfúvós kvartett is.          

bézsé
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Fotó: Molnár Gyula

Elsõként nézzük, hogy mi mindent írha-
tunk a katasztrófa címszó alá: aszály, ár-
víz, belvíz, földcsuszamlás, földrengés,
hõség, járványok, migráció (vándorlás),
nukleáris veszély, szélvihar, terrortáma-
dás, téli veszélyek, tömegrendezvények,
tûz, veszélyes anyagok és villámcsapás.
Nekem ennyit sikerült összeszednem, s
amirõl ma – legfõképpen aktualitása mi-
att – szó lesz, az a szélvihar.

Elsõ kérdés: Hogyan védekezzünk
szélvihar ellen a szabad ég alatt, illetve
épületen belül? Mint ahogyan egy hiva-
talos dokumentumból megtudtam, épü-
leten belül úgy védekezünk, hogy nem
megyünk ki a szabadba. Valahogy ez ne-
kem logikusnak tûnik, de hát ki tudja…
Persze akad ésszerûbb tanács is. Példá-
ul, hogy az ajtókat, ablakokat jól zárjuk
be, áramtalanítsuk az elektromos beren-
dezéseket, vagy hogy készüljünk fel egy
esetleges áramszünetre. 

Jóval több dologra kell odafigyelnünk,
ha szabad ég alatt tartózkodunk!  

Ez esetben a legfontosabb feladat az,

hogy keressünk egy védett, stabil helyet
(épület, aluljáró), ha ez sikerül, életbe lép
az elsõ,  „Hogyan védekezzünk szélvihar
ellen épületen belül” pont, de ezen már
túl vagyunk… Ha nincs a közelünkben
stabil búvóhely (a stabil szót kihangsú-
lyoznám), kapaszkodjunk egy oszlopba
vagy egy sziklaszilárdnak tûnõ kerítés-
be! A gyenge szerkezetû építményeket,
sátrakat, jármûveket kerüljük, illetve
hagyjuk el, mert bentrõl nem lehet érzé-
kelni a fenyegetõ veszélyt (pl. rádõlhet a
fa). Megfontolandó tanács még az is,
hogy haladjunk távol a fáktól, épületek-
tõl, hogy a letört ágak, cserepek, üveg-
szilánkok ne okozzanak sérülést. Az evi-
denciákat is meg kell említenünk, ha má-
sért nem, a gyengébbek kedvéért. Elég
nagy ostobaság például ilyenkor gazt
égetni a hátsó kertben! (Ezt még akkor
se tegyük, ha csak fújdogál a szél, ugyan-
is nem csak a gyümölcsösünk pörkölõd-
het meg, hanem a hajunk is, és akkor
még jól jártunk!) Ez vonatkozik a szalon-
nasütésre, tábortûzre, illetve mindenne-

mû tûzveszélyes tevékenységre. Ha egy
mód van rá, a vizet is kerüljük, csónakáz-
ni a holdfényben kizárólag akkor roman-
tikus, ha csak az érzelmeinkkel küzdünk
meg, és nem az elemekkel! Aztán ott van
még a leszakadt villamos távvezeték,
mely hajmeresztõ élményt nyújthat,
méghozzá szó szerint. 

Végül egy témához kapcsolódó érde-
kesség. Kíváncsiságból utánanéztem,
miért adtak sok-sok éven át kizárólag nõi
nevet a hurrikánoknak. Mint megtud-
tam az elsõ „nevesített” hurrikán atyja
egy ausztrál meteorológus volt, aki saját
munkáját kívánta megkönnyíteni azzal,
hogy az egyes forgószeleket politikusok
neveivel illette. Ha hihetünk a mende-
mondáknak, nem kifejezetten a kedven-
ceirõl nevezte el a pusztító szélör-
vényeket… (A tájfun, a ciklon és a hurri-
kán szót most összekapcsolhatnám hazai
politikusok nevével, de nem merem.)

A II. világháború után az amerikai me-
teorológusok nõi nevekkel kezdték el
megkülönböztetni az egyes hurrikáno-
kat a feleségük, a szeretõjük, a kislá-
nyuk, vagy éppen az anyósuk neve alap-
ján. Az ötvenes évektõl egységesítették
a rendszert és a névválasztás ettõl kezd-
ve – továbbra is nõi nevekkel –, ám ábé-
césorrendben történt. A férfinevek 1979-
ben kerültek fel a hurrikánok „névadó
listájára”.                         

Hahn Szilvia

Kész katasztrófa!
Új sorozat indul a Paksi Hírnök hasábjain. Az „Együtt a katasztró-
favédelemért” Közalapítvány támogatásával megjelenõ írásokban
katasztrófahelyzet esetén követendõ tanácsokat ismerhetnek meg, és
hasonló szituációkat átélõk osztják meg tapasztalataikat. Hahn Szilvia
cikksorozatának elsõ része a szélviharról szól.

Komolyzene, komoly siker
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Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)

Azt mondják, két
dolog nem fájhat
egyszerre, nos,
erre a következ-
tetésre jutott az a
hölgy is, aki a
gyantázó aszta-
lon feküdve, úgy
döntött megnézi,
miként halad fa-
zongyantázása.

Ez még nem is lett volna baj, a gond az idõzítés-
sel volt! A felülés ugyanis egybeesett azzal az
erõteljes mozdulattal, mellyel a gyantázó csíkot
tépik le az ember bõrérõl. Nem szépítem a dol-
got, kozmetikus barátnõm (Ani) kiütéssel gyõ-
zött, melynek következtében a kedves vendég
szája felrepedt, az orra pedig úgy feldagadt,
hogy még a Szomszédok címû teleregény
„kárákteres” egyénisége, Sümeghy úr is megiri-
gyelte volna! Öröm az ürömben, hogy ettõl
kezdve téphették a szõrét, szurkálhatták, nyom-
kodhatták a bõrét, az ütés nyomán keletkezett
lüktetõ fájdalom minden mást elnyomott. Ani
szerint, az eset nem egyedi, na nem az, hogy ki-
üt egy vendéget, hanem hogy a munkája során
meglepetés éri. (Hol õt, hol a vendéget.) Volt,
hogy korán reggel azzal hívták fel, hogy mennyi-
be kerül egy, azaz egy láb gyantázása. Barátnõm
nagyon készséges volt, elmondta, hogy egy fél
lábat természetesen fél áron gyantáz le, és már-

is, még az elsõ vendég elõtt vállalja, ha kell.
(Gondolta, hátha zavarják a fürkészõ tekintetek.)
A hölgy természetesen nem volt féllábú, ezt ba-
rátnõm, igen hamar, a belépés pillanatában
konstatálta. Egyszerûen csak arról volt szó,
hogy otthon, epilálás közben – egy láb elkészül-
te után – tönkrement a hölgy gépe, és miután be
volt jelentve a nõgyógyászhoz, sürgõsen tennie
kellett valamit…  

A gyantázás mellett a szemöldök festése, sze-
dése okozhat még kellemetlen perceket. Soron
következõ ’vendégünk’ végül is nem vétett na-
gyot, egyszerûen csak elaludt, a festék felraká-
sa után. Ani – hogy a kuncsaft nyugodtan pi-
henjen – néhány percre átlépett a szomszédos
fodrászatba. Amikor visszajött, kis híján frászt
kapott, a székben ugyanis maga az ördög ült!
Mint kiderült, a hölgy álmában szétmaszatolta a
fekete festéket de úgy, hogy alig tudták lesikálni,
ráadásuk még az orra alatti kis szöszöket is be-
kente. A hetyke, fekete bajuszkát csak gyantával
tudták eltüntetni. 

Egy másik vendége a szemöldökszedés kínzó
problémájától próbált megszabadulni, méghoz-
zá epiláló krémmel. Körülkente - szerinte tökéle-
tesen - a szemöldökét, majd úgy húsz perc múl-

va lemosta. Az eredmény egy 5 centi hosszú,
cérna vékonyságú jobb, és egy kis kocka alakú
bal szemöldök lett. Talán jobb lett volna a koz-
metikusra bízni, nem csak azért, mert szaksze-
rûen oldja meg az ilyen problémát, hanem azért
is, mert a fenti, kivételes eseteket eltekintve, sze-
rintem kimondottan kellemes kozmetikushoz
járni. Míg a bõrünk tisztul és szépül, addig meg-
pihenünk kicsit, azt már csak titkon reméljük,
hogy a másfél-két órás kényeztetés után, eset-
leg még értünk is jön valaki.

Ebben a megkülönböztetett figyelemben ré-
szesült záró történetünk hõsnõje! A hölgy béké-
sen pihent az utolsó pakolás alatt, mikor kopog-
tak az ajtón, mint Anitól megtudta, a férje jött ér-
te, aki, amíg nem végeznek, az elõtérben vár. A
végsõ simítások, és a számla rendezése után, a
függöny mögül, kb. fél óra múlva lépett elõ az
asszony, s a férj döbbent arckifejezésébõl Ani
arra a következtetésre jutott, hogy igazán jó
munkát végzett. Ezúttal azonban nem errõl volt
szó. A tátott száj és az elakadt lélegzet nem az õ
arany kezének, hanem egy tévedésnek volt kö-
szönhetõ. Az történt, hogy a férfi rossz helyre
kopogtatott, az õ felesége ugyanis nem kozme-
tikushoz, hanem fodrászhoz ment. (Érdekes az,
hogy a felesége a függöny mögött más hangján
beszél, fel sem tûnt neki!) Lélekjelenlétét elõször
a hölgy nyerte vissza, udvariasan bemutatko-
zott, majd megkérte a fickót –ha már idáig várt
rá – vigye is haza!                           Hahn Szilvia

Plörõ

A szépség ára

Január-február környékén rengeteg csa-
lád asztalára kerül valamilyen disznóto-
ros, még ha nem is maguk vágták az álla-
tot. Jólesik a nagy hidegekben – ami idén
még nem igazán fordult elõ – egy kis sült
hurka, kolbász vagy egy tányér töltött ká-
poszta. Lojekné Kati számára nem isme-
retlen a disznóvágások hangulata, hiszen
családjuk sokféle állatot tartott gyerek-
korában, többek között lovat és sertést is.
Beszélgetésünk közben meg is osztott ve-
lem néhány ifjúkori élményt, például mi-
kor nagy hóban édesapjuk lovas szánnal
húzta õket végig a paksi utcákon. A hoz-
zájuk kapaszkodó szánkós gyerkõcök né-
melyike pedig hol itt, hol ott pottyant le út
közben. Gondolom tehát, hogy Katinak
nem véletlenül jutott eszébe így február-
ban a „Lojek-féle töltött káposzta” re-
ceptje. 
Kati általában ehhez az ételhez lapockát
vásárol, mert az nem annyira kövér, de
igazi jó ízt kölcsönöz a káposztának. Elsõ-
ként a töltelékhez keverjük össze a húst a

tojással, a fûszerekkel és az árpagyöngy-
gyel. (Mikor életemben elõször nem rizs-
zsel készült hagyományos töltött káposz-
tát láttam, én is furcsán meredeztem a tá-

nyéromra, de megkóstoltam, és nem el-
lenkeztem többet az árpagyöngy ellen,
úgyhogy javaslom, próbálják ki.) Töltsük
bele az egész káposztalevelekbe, készít-
sünk belõlük kis csomagokat. Egy nagy
lábas aljára tegyünk elõször csíkokra vá-
gott szalonnát, pici zsírt, majd karikázzuk
rá a hagymát és szórjunk rá vékony réteg
savanyú káposztát. Erre kerülnek a hú-
sos csomagok. Ezt addig rétegezzük, míg
tart a készlet. A lényeg, hogy a tetejére
savanyú káposzta kerüljön. Végül locsol-
juk meg paradicsomlével. Kati ehhez a
mûvelethez a saját készítésû, fõzött para-
dicsomlevét használja. Forrás után lassú
lángon félpuhára fõzzük, majd áttesszük
egy kizsírozott tepsibe úgy, hogy alulra és
felülre kerüljön a káposzta, középre pedig
a töltött batyu. Levet annyit öntsünk rá,
hogy negyedéig lepje be. Fóliával lefed-
jük és 200 fokra elõmelegített sütõbe dug-
juk. Kati szerint illatra lehet érezni, hogy
mikor kell levenni a fóliát. Ismét meglo-
csoljuk egy kis lével, hogy szép piros le-
gyen, majd forrón, kapros tejföllel tálal-
juk. És még csak disznóvágással sem kell
bajlódnunk, hogy igazi disznótorossal csá-
bítsuk asztalhoz a családot.                 sete

Hozzávalók: 1 kg savanyú káposzta (leg-
inkább piaci), 1 egész fejes káposzta, 3
fej vöröshagyma, 20 dkg házi húsos sza-
lonna, 1,5 kg darált sertéshús, 15 dkg ár-
pagyöngy vagy rizs, ízlés szerint só, õrölt
fekete bors, pirospaprika, 2 egész tojás,
2-3 dl paradicsomlé.

Mit süt-fõz ma?

Lojek Józsefné



Az Illyés Gyula Pedagógiai
Fõiskola után egy évet dolgo-
zott abban az iskolában, ahol
annak idején diákként a pa-
dot koptatta, majd úgy dön-
tött rendõrnek áll. Bûnmeg-
elõzési nyomozóként kezdett,
s hogy némi rutint szerezzen,
bûnügyi vizsgálóként is dol-
gozott két évet. Közben el-
végzett egy rendõrtiszti át-
képzõt. A pályamódosítás
nem jelentett gyökeres fordu-
latot az életében: most is gye-
rekekkel foglalkozik. Bár ma-
napság nem lehet a szakmá-
kat nemek szerint osztályoz-
ni, feladatát az inkább férfias
rendõri szakmán belül magá-
hoz illõnek tartja. Úgy véli, a
hölgyekbe általában több
együttérzés, kedvesség, meg-
értés szorult, így alkalmasab-
bak arra, hogy gyermekekkel

foglalkozzanak. A paksi és
Paks környéki iskolákban je-
lenleg ketten dolgoznak az
úgynevezett DADA program-
ban. A mozaikszó a dohány-
zás, alkohol, drog, aids sza-
vakból képzõdik, de valójában
ennél többrõl van szó. Mivel
az idõskorúak az átlagosnál
gyakrabban válnak áldozattá,
rendszeresen látogatják a
nyugdíjasklubokat, és az idõ-
seknek is segítenek felkészül-
ni, hogyan kerülhetik el vagy
oldhatják meg a veszélyes
helyzeteket. Judit az elméle-
ten felül a gyakorlati munká-
ból is kiveszi a részét: egyike
azon lelkes szervezõknek,
akik az éjszakai sportklubot
mûködtetik. A kezdeménye-
zés a Kábítószerügyi Egyez-
tetõ Fórum támogatásával
mûködik, s a Deák Ferenc Ál-

talános Is-
kola torna-
csarnoká-
ban kéthe-
tente igye-
keznek ér-
telmes el-
foglaltsá-
got biztosí-
tani az ér-
deklõdõ fi-
atalok szá-
mára. Ál-
talában 30-
40 gyer-
mek verõ-
dik össze, s
é j f é l i g
sportolnak. Foci mindig van,
de lehet pingpongozni, dart-
sozni, csocsózni vagy beszél-
getni. Egyet nem lehet, csa-
varogni az éjszakában. Ked-
ves emlék számára, mikor a
PFC csapatából két NB I-es
labdarúgó látogatta meg, s
beálltak játszani. A gyerekek
nagyon örültek, hogy a pá-
lyán, játék közben találkoz-
hattak a profikkal. 

– A bûnmegelõzés nem kizá-
rólag rendõri feladat, sokkal
inkább társadalmi érdek –
mondja Judit. Ezért is örült,
hogy a közelmúltban létrejött

egy paksi egyesület, a Krea-
tív Fiatalok Társasága. Tagjai
a városért és a település fia-
taljainak érdekében kívánnak
tevékenykedni, de a tehetség-
gondozás, valamint sport te-
rületén is vannak terveik. Az
egyesület elnökségének tag-
jaként igyekszik kivenni a ré-
szét a munkából. Judit egyéb-
ként is nagy sportrajongó.
Nagyon szeretett futni, tagja
volt a Tolna Megyei Rendõr-
kapitányság futócsapatának.
Közben floorballozott, s ka-
pusként a fura testhelyzet mi-
att a térde kissé tönkrement,
ezért a futás helyett manap-
ság aerobikkal vezeti le a fe-
szültséget. Szeret korcsolyáz-
ni, a Teketória bajnokság ál-
landó résztvevõje. Szurkoló-
ként a PFC minden mérkõzé-
sét figyelemmel kíséri, a vidé-
ki meccsekre is szívesen elkí-
séri csapatot. A kosárlabdát
is nagyon kedveli, s ott van
minden hazai mérkõzésen.
Imád moziba, színházba járni,
sokat olvas. Kedvenc írója
Agatha Christie, talán nem
véletlenül. Kedveli a mûvé-
szetet, s hivatalból pártolja is:
a Zsarugaléria mûködéséért
felel. Mindezeken túl egy ba-
ráti társaság oszlopos tagja.
Különleges, szoros barátság
az övék, sûrûn találkoznak,
fõzõcskéznek, társasjátékoz-
nak, moziba mennek, buliz-
nak, vagy egyszerûen csak
beszélgetnek egy jót. 

Gyuri
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Fotók: Fonyó Dániel (fent), Molnár Gyula (lent)

A pedagógusi pályát hátrahagyva választotta Judit a rend-
õri hivatást. Bûnmegelõzéssel, gyermek- és ifjúságvéde-
lemmel foglalkozik, a Paksi Rendõrkapitányság sajtórefe-
rense, a Zsarugaléria felelõse. A sport értelmes elfoglaltsá-
got jelent számára, s az ifjúságot is erre tanítja.

Jó napot, mi újság?

Heisler Judit

A közelmúlt legfontosabb ju-
dós eseménye volt a budapes-
ti Ifjúsági Magyar Köztársa-
sági Kupa, ahonnan Hangyási
László és Kanczler István ta-
nítványai közül öten hoztak
érmet. A paksi sikercsapat
egyik kiválósága, Kiss Nor-
bert második helyezést ért el.
Az ASE ifi korosztályának
tagja tizedik éve judózik,
többszörös országos bajnok.
Az Európai Olimpiai Re-
ménységek Versenyén 2005-
ben harmadik helyezést ért el.
Tagja a Héraklész Bajnok-
programnak, melynek legfon-
tosabb célja azoknak a serdü-
lõ, ifjúsági korú sportolóknak
a felkutatása, gondozása, akik

a magyar sport jövõbeli ered-
ményességének zálogát je-
lenthetik az olimpiai sport-
ágakban. Kiss Norbert álma,
hogy olimpián vehessen részt,
követve a példaképeket, Ko-
vács Antalt és Braun Ákost.
Ezért az álomért keményen
dolgozik, napi három órát edz,
ennek egyik része kora reg-
gelre esik. A Vak Bottyán

Gimnázium 9-es tanulójaként
eredményes az iskolában is,
humán beállítottságával szer-
teágazó az érdeklõdése, de
konkrét szakmai elképzelése
nincs. A sport és a tanulás
mellett kevés idõ jut a bará-
tokra. 

Norbert egyedüli gyerek,
így a szülõk maradéktalanul
megteremthetik a hátteret a
kitartó sportmunkához. Édes-
apja fiatalon úszott, édesanyja
iskolai szinten sportolt, ma is
mindketten sportkedvelõk. 

A cselgáncs idei legrango-
sabb eseménye a júliusi Ifjú-
sági Európa-bajnokság Mál-
tán, ahol Norbert versenyezni
szeretne. Addig hazai és kül-
földi válogatókon kell sikere-
sen szerepelni, ez most a leg-
fontosabb az ifjú paksi sporto-
ló számára.                        bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Kiss Norbert
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Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)

Amilyen gyengén kezdte a 2006-2007-
es szezont az Atomerõmû SE NB I-es
kosárlabdacsapata, olyan szenzációsan
folytatja. Tavaly december óta nem ka-
pott ki a címvédõ, így már zsinórban
nyolc gyõztes mérkõzésen van túl Zsol-
dos András együttese. A legutóbbi két
áldozat, hazai pályán a Dombóvár és
idegenben a Zalaegerszeg volt. A me-
gyei rangadón az elsõ negyedben még
jól tartotta magát a vendégegylet, az-

tán a másodikban jött Walters. Egyma-
ga 17 pontot szórt ebben a játékrész-
ben az ellenfél gyûrûjébe, a nagyszü-
netben pedig már 19-cel vezetett az
Atom. A fordulás után továbbra is re-
mekelt a Paks, látványos kosarakat
szerezve hálálta meg a nézõk buzdítá-
sát. A végére teljese szétesett a Dom-
bóvár, így a rangadónak induló össze-
csapás edzõmeccs jelleget öltött. A vé-
ge 93:58 az Atomerõmû SE javára. 

Az elmúlt hétvégén Zalaegerszegen
léptek pályára Cziglerék. Az október
végi elsõ meccs sem volt túl könnyû,
de akkor öt ponttal a Paks gyõzött. A
visszavágás reménye által fûtött haza-
iakat gyorsan lehûtötte a találkozó
elején a Walters vezette ASE. Az ötö-
dik percben már 17:5 volt ide. Ezután
viszont kapaszkodott a Zete, elõbb
egyenlített, majd a második negyed
végén átvette a vezetést: 39:34-es ha-
zai elõnyt mutatott az eredményjelzõ
tábla. A nagyszünetet követõen meg-
lépett a zalai csapat. Rövid idõ alatt tíz
pont lett a felek között, ekkor a Nikola
Lazics trenírozta gárda már kezében
érezte a gyõzelmet. A záró negyedben
aztán ismét elkapta a fonalat az ASE,
és fantasztikus hajrával a végén a ma-
ga javára fordította a mérkõzést.
67:65-re a pályán az Atomerõmû SE
gyõzött, de a Zalaegerszeg bírói mûhi-
ba miatt megóvta a találkozót, sõt a
feldühödött hazai szurkolók karmai
közül csak rendõri kísérettel tudták
elhagyni a csarnokot az Atomic Boys
tagjai.

A Magyar Kupában szerdán hazai
pályán a Szolnok ellen játszott Zsoldos
András együttese. A lapzárta után vé-
get ért mérkõzés visszavágóját vasár-
nap 18 órakor Szolnokon rendezik.
Legközelebb bajnokin február 14-én
szerdán Pakson lépnek pályára a pak-
si piros-kéket.

röné

Tovább menetel az ASE

Scott Stewarddal erõsö-
dött az Atomerõmû SE NB
I-es kosárlabdacsapata. Az
amerikai 35 éves, 185 cm
magas, 76 kg-os és irányí-
tó poszton játszik Zsoldos
András együttesében. Ste-
ward ezt megelõzõen öt
évig Horvátországban pat-
togtatott a Zadar és a
Zagrab együtteseiben.
Utolsó európai csapata a
portugál Portó volt, ezt kö-
vetõen tíz mérkõzésre Kí-
nába szerzõdött. Paksi
szerzõdése a szezon végéig
szól. További hírek még a
csapat háza tájáról, hogy
Mészáros Zalán kéztörésé-
bõl felépülve két-három

hét múlva már játszhat.
Távozik viszont a Geszte-
nyés útról Jan Pavlik. A
térdszalagszakadást szen-
vedett cseh irányító-bedo-
bó a szintén cseh Prostejov
csapatában folytatja pálya-
futását. Február 11-én le-
jár Stanislav Zouzak szer-
zõdése, aki hármas-négyes
poszton szerepel a Zsoldos-
gárdában. A cseh játékos
az idény végéig azonban
Pakson marad, s a felek kö-
zötti megállapodás értel-
mében módosítják az
egyezséget, tudtuk meg
Tóth János szakosztályve-
zetõtõl. 

röné
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Paksi Hírnök archív (lent)

A hétvégén a 3. és 4. játéknappal foly-
tatódott az idei városi teremlabdarúgó-
bajnokság az ESZI sportcsarnokban.
Az A csoportban a Diófa vezet a
Kreszpark, az Atom Boys és a City
elõtt. Jelenleg a Viking Tours az ötödik,
de egy kivétellel az elõttük állókkal
már megmérkõztek, a mérleg két gyõ-
zelem és egy döntetlen. Az A csoport
meglepetésgárdájának célja ezek után
egyértelmûen a felsõházi rájátszást je-
lentõ elsõ három hely valamelyike. Bor
Norbert csapatvezetõ elmondta, az
együttes idén több dunaújvárosi fiatal-
lal erõsödött, eddig jól szerepelnek, de
még nagyon sok mérkõzés van hátra,
így megjósolhatatlan, ki hányadik he-

lyen végez. A B csoportban a Né-
metkér Megye II-ben szereplõ csapata
vezet. A Kier Singers eddig minden
meccsét megnyerte. – Tavaly indultunk
elõször ebben a sorozatban, és a dobo-
gó harmadik fokán végeztünk. Fiatal
csapatunk nagypályás felkészülésének
része ez a teremtorna. A csoportban a
Partner Kft. és a Gonoszok a legfõbb
riválisaink – fogalmazott Licker And-
rás a Kier Singers játékosa. A további
sorrend Gonoszok, Ferr-Kert és Part-
ner Kft. A hétvégén a torna tovább
folytatódik, többek között Viking
Tours–Diófa, Atom Boys –Kreszpark
és Partner Kft.–Ferr-Kert mérkõzé-
sekkel.                                            efgé

Élen a Diófa és a Kier Singers
Bár a felkészülést már január 3-án
megkezdte a Paksi FC NB I-es labda-
rúgócsapata, de az elsõ edzõmérkõ-
zését csak az elõzõ hónap utolsó szer-
dáján a Kaposvölgye-Nagyberki ellen
játszotta Lengyel Ferenc együttese.
Az összecsapást 6:1-re nyerte a paksi
zöld-fehér gárda. Ezt követõen a Ta-
másit 9:3-ra, a Szolnokot 3:1-re, míg
legutóbb a Budaörsöt 3:2-re verték
Hefflerék. A sorban a Ferencváros és a
Barcs következett, mely összecsapá-
sok eredményeirõl késõbb számolunk
be. Február 10-én Kunszentmártonban
vendégszerepel a PFC, majd ezt köve-
tõen hétfõn Szlovákiába indul a csapat,
ahol két mérkõzést játszik. Testvérvá-
rosunk, Galánta és az elsõ osztályú
Trnava lesznek a külföldi túrán az el-
lenfelek. A felkészülési találkozók so-
rát február 17-én Kecskeméten zárják
Tamásiék. Jó hír az együttes háza tájá-
ról, hogy a sokáig betegséggel bajlódó
Buzás Attila meggyógyult, és teljes ér-
tékû edzésmunkát végez, valamint két
tehetséges mohácsi fiatal is csatlako-
zott a Fehérvári úti gárdához. A Bor-
sodi Liga tavaszi küzdelemsorozata
február 24-én kezdõdik, akkor a Tata-
bánya látogat Paksra.     

efgé

Eredményes edzõmeccsek

Kovács Antal olimpia és vi-
lágbajnok cselgáncsozónk
másfél évvel ezelõtt a deb-
receni csapat Európa-baj-
nokságon lépett utoljára hi-
vatalos versenyen tatamira.
Január utolsó hétvégéjén
az országos rangsorverse-

nyen ismét szõnyegre lé-
pett és súlycsoportjában el-
sõ helyen végzett. Elmon-
dása szerint nem készült
külön erre a versenyre. –
Hetente nyolc-tíz edzésen
még rendszeresen részt ve-
szek, ezért jó erõben érzem
magam. A február közepi
Hungária Kupán viszont
mindenképp indulni szeret-
nék. Bár az elmúlt héten
influenzával küszködtem,
de már meggyógyultam,
így semmi akadálya a rész-
vételnek – mondta. Az or-
szágos rangsorversenyen
Bor Barna szintén elsõ, míg
Csoknyai László súlycso-
portjában harmadik helyen
végzett.

efgé

Atom Anti visszatért

Az Amerikai Japán Karate
Szövetség már másodszor
tartotta Pakson éves edzõi
továbbképzését. A Paksi
Sportegyesület Karate
Szakosztálya szervezésé-
ben a háromnapos progra-
mon napi két edzéssel az
ország legrangosabb mes-
terei fejleszthették tudásu-
kat. A rendezvény ideje
alatt a PSE három
karatékája tett sikeres dan-
vizsgát a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tornater-
mében. A második napon az
edzõk elméleti és gyakorla-
ti képzése után a Sárgödör
téri présházakban borkós-
tolóval kedveskedtek a ven-
dégeknek. Sensei Sáfár

László, a szövetség ma-
gyarországi elsõ embere
köszönetét fejezte ki
Záborszki Zoltánnak, a
PSE karate szakosztályve-
zetõjének és az egyesület-
nek a remek szervezésért.
Mint elmondta, minden
edzõ megtiszteltetésnek
érezheti, hogy meghívást
kapott a paksi továbbkép-
zésre, ahol a helybeli tanít-
ványok is bepillantást nyer-
hettek a mesterek tudomá-
nyába. Hozzátette, hogy
egyetlen edzõ sem érezheti
azt soha, hogy õ már eleget
tud, mivel a karate élet-
hosszig tartó tanulással,
fejlõdéssel jár. 

sete

Karate egy életen át



Két alkotó közös tárlatát lát-
hatja a közönség február 28-ig
a mûvelõdési központ könyv-
tárgalériáján. Odryné Hor-
váth Krisztina faddi kerami-
kus visszatérõ vendég, most
üveg és kerámia alkotásaiból
hozott ízelítõt. Kerámiával 25
éve foglalkozik, néhány éve
azonban érdeklõdése az üveg
felé fordult. Mint mondja,
elõbbit nagyon szereti, nem
mondana le róla, de az újon-
nan felfedezett anyag most iz-
galmasabb számára. Ez visz-

szatükrözõdik alkotá-
saiban is, hiszen az
üveg dominál, de az
alkotó ötvözi kerámi-
ával, sõt más anyago-
kat is használ: fémet,
fát. Ez alkalommal
meghívta tárlatára
Török Levente Ma-
rosvásárhelyen szüle-
tett pálfai képzõmû-
vészt, akinek sok év-

re visszanyúló kötõdése van az
üveghez, évekig dolgozott az
üvegiparban fomaterve-
zõként. Elmondása szerint kí-
sérletezõ alkotó, aki igyekszik
megismerni a különbözõ tech-
nikákat. Nem tud egyik mû-
fajtól sem elszakadni, az állan-
dó útkeresés jellemzi. Érdek-
lõdése középpontjában jelen-
leg a festészet áll, a kortárs al-
kotók munkásságával ismer-
kedik. A kiállításra tíz rajzot,
egy vegyes technikát és egy
kollázst hozott.           -gyöngy- 
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

A Paksról származó orszá-
gos hírû orvosok között
tarthatjuk számon az õ tevé-
kenységét is. Sorsa, szak-
mai karrierje jól példázza a
XIX. századi, szegény sor-
sú, hátrányos vagyoni és
társadalmi hátterû, de te-
hetséges, feltörekvõ embe-
rek pályaképét, akik számá-
ra a tanulás és a tudás bizto-
sította a kitörés lehetõségét,
a boldogulást, a tudományos
rang, az országos elismert-
ség megvalósítását.

Hermann Adolf Pakson
született 1837. február 5-én,
s itt végezte az elemi iskolát
is. Édesapja, Hermann Mi-
hály inkább a szegényebb-
nek számító paksi kiskeres-
kedõk egyike volt, aki fiát
nyomdásznak szánta. Ám az
okos és szorgalmas fiú sze-
retett volna továbbtanulni,

és a család a fõvárosba köl-
tözött, hogy a taníttatás
költségeit ezzel is csökken-
teni tudják. De még így is
sokat kellet kuporgatniuk,
hogy a tehetséges gyermek
tanulását biztosíthassák,
akinek kiemelkedõ képessé-
geit tanárai is elismerték,
pártfogolták és ösztönözték
továbbtanulását. A középis-
kola elsõ két osztályát a bu-
dai gimnáziumban, a továb-
bi négyet a pesti piaristák-
nál végezte, majd a hátralé-
võ két évet magántanuló-
ként fejezte be, és 1854-ben
kitûnõ eredménnyel érett-
ségizett.

Egyetemi tanulmányait a
pesti orvoskaron kezdte
meg, és Bécsben fejezte be,
ahol 1859-ben szerzett dip-
lomát általános orvosként,
majd 1860-ban sebészdokto-

ri és szülészeti szakvizsgát
tett, majd még egy évig se-
gédorvosként a bécsi Köz-
kórházban dolgozott. 

1861-ben visszaköltözött
Pestre, tanársegédként vál-
lalt állást és megnõsült
(feleségével, Kohn Reginá-
val boldog házasságban él-
tek). 1862-tõl Balassa János
mellett tanult mellkasse-
bészetet, melynek specialis-
tája lett. Tudása, szakmai
eredményei elismeréseként
1966-ben megválasztották a
budapesti izraelita kórház
fõorvosává. 1869-ben a pesti
orvosegyetem gége- és
mellbetegségek egyetemi
magántanárává választotta. 

Rendszeresen jelentek
meg szakcikkei bécsi és bu-
dapesti orvosi lapokban, de
több szakkönyvét is kiad-
ták 1874-tõl német és ma-

gyar nyelven. (A könyvek
pontos adatait megtalál-
hatjuk Szinnyei József:
Magyar írók élete és mun-
kássága c. lexikonjában.)
Magyarországon õ alkal-
mazta elõször a gyógysze-
rek bõr alá fecskendezésé-
nek módszerét, de fontos
munkája a gégetükrözés el-
járásának meghonosítása
az orvosi gyakorlatban. Ta-
nulmányaiban határozot-
tan fellépett a kor divatos
kuruzslóinak „gyógyító” el-
járásai ellen, érvelését a
tudomány tényeivel alátá-
masztva. Gyakorló orvos-
ként is népszerûség és tisz-
telet övezte, tanítványi sze-
rint nemcsak speciális tu-
dása, de általános orvosi
képzettsége is kiemelkedõ
volt, s hatalmas tekintélyt
biztosított számára.

Dr. Hermann Adolf orvos,
egyetemi tanár Budapesten
halt meg 1874. január 5-én.

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Dr. Hermann Adolf

Üveg és vászon Költõk a könyvtárban

A VMK könyvtárában mûkö-
dõ irodalmi önképzõkör alig
fél éves múltra tekinthet vis-
sza, de máris kezdenek ki-
kristályosodni hagyományai.
Legutóbbi összejövetelük
mégis rendhagyónak számí-
tott. Acsádi Rozália közel-
múltban megjelent köteté-
nek bemutatójára nem csu-
pán a kört rendszeresen láto-
gató tagok jöttek el, hanem
Rózsa pályatársai is. A líra
elismert alakjai a közelmúlt-
ban elhunyt Szarka József

emlékére rendezett összejö-
vetel alkalmából találkoztak
ismét. Akkor merült fel a he-
lyi irodalmi élet megújulása
iránti igény. A Gutai
Istvánné, Tell Edit és
Serdültné Benke Éva bábás-
kodásának köszönhetõ össze-
jövetelben ez az ígéret rej-
lett.

Acsádi Rozália Lassú szö-
késben címû kötetét az édes-
anyja elvesztése felett érzett
fájdalom ihlette, csakúgy,
mint hat évvel ezelõtt megje-
lent elõdjét, mely a Rekviem
Mutz Erzsébetért címet viseli.
– Az eltelt évek megváltoztat-
ták stílusomat is. Az új kötet-
ben kevésbé támaszkodom
képekre, hangulatokra, rí-
mekben építkezõ szövege-
gyüttesekre. Hétköznapib-
bak, letisztultabbak, de mégis
filozofikus elmélkedésbe haj-
lanak ezek a versek – összegzi
a különbséget.                    nelli
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Mozi

Február 11. (vas.)  19 óra
HOLIDAY

Szinkronizált amerikai
romantikus vígjáték

Február 14. (szerda) 19 óra
ERAGON

Szinkr. amerikai fantasy

Február 16. (péntek) 19 óra
AZ EMBER 

GYERMEKE
Feliratos amerikai vígjáték

Február 18. (vas.) 19 óra
ÉJSZAKA 

A MÚZEUMBAN
Szinkr. amerikai vígjáték

Február 21. (szerda) 19 óra
DÉJA VU

Feliratos am. akció-thriller

Február 23. (péntek) 19 óra
STEP UP

Feliratos amerikai zenés
romantikus vígjáték

A Fortuna rádió továbbra is
várja hallgatóit nap mint nap,
nemcsak a jó zenékkel és szó-
rakoztató mûsorokkal, hanem
a helyi hírekkel is. Most cso-
korba szedtük azokat a mûso-
rainkat, melyek hétrõl hétre
folyamatosan jelentkeznek, és
igazán a helyi érdeklõdésre
számot tartóak!
Hétfõtõl szombatig 12:45 és
20.45 „Fortuna híradó”
Hétfõtõl péntekig 06:00-17:00
óránként „Fortuna hírek”,
09:20, 14:20 „Lakossági apró-

hirdetések”, 13:45 „Állásaján-
ló”, 13:15 „Rendõrségi hírek”,
08:40, 10:40, 15:40 „Program-
ajánló”
Kedd, péntek 08:15 órakor „Pia-
ci körkép”
Kedd, péntek 10:00 órakor
„Nukleáris híradó”
Szombat 09:00-10:00 „Szurkoló”
– sportmagazin
Szombat, vasárnap 07:40 „Orvo-
si ügyeletek”
Vasárnap 09:00-10:00 „Fortuna
Unikum” – helyi közéleti ma-
gazin
Vasárnap 10:00-12:00 „AKT –
Aktuális Közéleti Térkép” –heti
közéleti összefoglaló
Vasárnap „Szomszédoló” – a
vételkörzet településeinek be-
mutatkozása”

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

TelePaks

Pályaválasztás, felvételi
rendszer lesz a témája a
„Közös dolgaink” címû
magazinunknak, február
12-én, hétfõn. Kovács Ti-
bor vendégei Stallen-
bergerné Madarász Vero-
nika, a Balogh Antal Ka-
tolikus Iskola igazgatója
és Czethoffer Gyuláné, az
I. István Szakképzõ Isko-
la igazgatója lesznek.

Az Atomerõmû SE kosár-
labdacsapata hazai pályán
a FALCO gárdáját fogad-
ja február 14-én, szerdán
18 órától. A mérkõzést
csütörtökön 17:30-tól fel-
vételrõl láthatják a Tele-
Paks mûsorán.

Népfõiskola
Könyvtári népfõiskola –
Pákolitz István Városi
Könyvtárban Február 12-
én 18 órakor „Egy el nem
mondott történet”(Dr.
Tarisznyás Györgyi emlé-
kére) Elõadó Vácz N. Vi-
vien ifjú tudor, Vak Boty-
tyán Gimnázium „A kor,
amelyben Tarisznyás
Györgyi élt”. Elõadó:
Szabó Péter tanár – Vak
Bottyán Gimnázium. Feb-
ruár 19-én 18 órakor
„Jeanne d’Arc”. Elõadó:
Bihari Tímea ifjú tudor, I.
Béla Gimnázium Szek-
szárd. „Jeanne d’Arc a
filmvásznon”. Elõadó:
Vida Ibolya tanár, Balogh
Antal Katolikus Iskola.

A 45 perc
ifjúsági melléklet 

megjelenését
a Bau-Paks Kft.

támogatta.

Program

Ceremónia 2007. – minden,
ami az esküvõhöz kell már-
cius 3-án 18 órakor. Sztár-
vendég: Szabó Eszter, a
Megasztár 3 döntõse. Belé-
põjegy 1500 Ft.

A VMK-ban február 14-én
szerdán 18 órakor infor-
mációs filmvetítés lesz.
Christopher Nolan: Me-
mentó c. filmje kerül be-
mutatásra. 

Február 22-én csütörtökön
18 órakor folytatódik a vo-
nósnégyesek bemutatása a
„Zene, az üdítõ lélegzet” c.
sorozatban.

Pakson, a Nagyposta
melletti udvarban 

a VIKTÓRIA SZALONBAN
Závodi Erzsébet 

nõi és férfi fodrász várja
kedves vendégeit. 

Idõpont egyeztetés a
06-70/620-2566 

telefonszámon vagy 
személyesen 

a Dózsa Gy u. 40-ben. 
Februában a nõi vendé-
geket meglepetés várja!

DIÁK-
MUNKA!

Paksi áruházba
PÉNZTÁROSI

MUNKAKÖRBE 
nappalis évhalasztós
vagy esti tagozatos
diákokat keresünk. 

Telefon: 72/212-158

Fõiskolai hallgató albérlõ
társakat keres, két külön-

álló szobába Pécsen, 
a Kertvárosban. 

26 000 Ft/hó rezsivel. 
Tel: 20/914-4645

Az „Együtt a parlagfû
ellen" Alapítvány 

2007. február 9-én 17 órai
kezdettel kuratóriumi ülést

tart. Helyszín: 
Sárgödör téri Borház

FELHÍVÁSOK

Országos szinten egyedülálló új
kezdeményezés megvalósításá-
hoz keres új tagokat a Csillag
Show-Tánc Egyesület két orszá-
gosan elismert táncoktatója. Vár-
juk 3 éves kortól 25 éves korig a
mozogni, táncolni szeretõ fiatalo-
kat. Tájékoztató helye és ideje:
2007. február 17-én 13 óra Paks,
mûvelõdési központ. Érdeklõdni:
06-30-360-2075

A Napsugár Óvoda Eötvös utcai
tagóvodája idén ünnepli fennál-
lásának 50. évfordulóját. Várják
mindazok régi fényképeit, óvo-
dai emlékeit, ballagó tarisznyáit,
akik az 50 év alatt az intéz-
ményben töltötték óvodás évei-
ket. A beérkezett emlékeket,
fényképeket névvel ellátva lehet
leadni az óvodába. Az ezekbõl
rendezett kiállítás után mindenki
visszakapja a tárgyakat. 
Telefon: 75/510-575
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Az ÖKO Munkacsoport Ala-
pítvány arra kéri önt és is-
merõseit, hogy rendelkezõ
nyilatkozatával adója 1%-át
juttassa el hozzánk. Ezzel
pénze Pakson marad és a
környezetvédelmet segiti.
Az eddigi támogatásokat

nagyon köszönjük. 
Ne feledje: 

„Környezetünk tönkretétele
és védelme a fejekben 

kezdõdik” – Werner.
Adószámunk: 
1885733-1-17

ELADÓ 
INGATLANOK

Pakson a lakótelep mellett a Nádor

utcában tetõtér beépítéses családi ház

(5 szoba, 2 fürdõszoba, konyha,

étkezõ, gázfûtés) garázzsal eladó. 

Irányár: 25,7 M Ft

Paks–Dunakömlõdön a
Csárda utcában 3 szobás, konyha

+ étkezõs, fürdõszobás, 

hagyományos fûtésû családi ház el-

adó. Irányár: 9,7 M Ft

Dunakömlõdön a 6-os számú

fõút feletti részen 1440 m2-es kor-

donos szõlõ 3 600m2 gyümölcsös

eladó. Irányár: 830 000 Ft

Pakson a Virág utca végében

családi házak mellett 2996 m2-es

építési telek eladó. Irányár: 5,4 M Ft

Igal Gyógyfürdõnél 400

négyszögöl parkosított saroktelken

üdülésre alkalmas három tetõtér

beépítéses, teljesen felújított

lakóépület: 16 szoba + konyhák +

elõterek, 7 fürdõszoba, szauna, 15m2-

es terasz 8x4 m-es úszómedencével

eladó. Fûtés gáz + hagyományos.

Irányár 46,5 M FT

Pakson, a Szent István téren a

KRESZ parki focipálya melletti

udvarban 2 szoba, fürdõszobás,

hõtároló kályhás lakás eladó.

Irányár: 6,3 M Ft

Pakson a Kölesdi úton a lakóte-

lep alatti részen családi ház eladó

(3 szoba, nappali, konyha + étkezõ,

fürdõszoba) Központi fûtéses (ha-

gyományos tüzelésû kazán) Irányár:

16,7 M Ft

Részletes információ:
Fonyó Lajos ingatlan 
értékbecslõ-közvetítõ 

tel.: 70/310-8374, 
fax: 75/314-119 

fonyolajos@freemail.hu

SZJA 1%
Hirdesse meg a Paksi Hírnökben jelentõs kedvezménnyel!

Tematikus összeállítások egyházi, társadalmi szervezetek,
egyesületek, alapítványok számára az SZJA 1%-ra vonatkozó
felhívások meghirdetésére.

Megjelenések: február 23.

1/16 oldal bruttó 4800 Ft (44x62 mm)

1/8 oldal bruttó 9600 Ft (92x62 mm)

Részletes tájékoztatás és megrendelés: Fonyó Lajos
médiatanácsadó. Telefon: 70/310-8374, fax: 75/314-119,
e-mail: mediapaks@freemail.hu

fonyolajos@freemail.hu

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

P I L A T E S
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.

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS!
Új ruhában táncoljon a farsangi bálban!
A lakótelepen a SZATEX Bt. PIROSKA méteráru

boltjában a Montázs üzletházban minden szatén,
taft, brokát, csipke 20%-kal olcsóbban kapható.

Ugyanitt téli szövetek 
jelentõs árengedménnyel kaphatók.

Új ruhát szeretne?
Nézzen be a SzaTex-be!

A PAKSI DUNA-PARTÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY 

A 2005 évi SZJA 1%-ból kapott támogatást 
107 252 Ft-ot a Duna-parti nyári rendezvényekre, a
Duna-parti sétány szépítésére fordította. Köszönjük
támogatásukat. Kérjük 2006 évi személyi jövedele-

madójuk 1%-nak felajánlásával segítsék 
a további rendezvények színvonalas megrendezését.

Adószámunk: 18853281-1-17
Paksi Duna-Partért Közalapítvány Elnöksége

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


