
XVI. ÉVF. 5. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. MÁRCIUS 9.

PAKSIHÍRNÖK

Igényelje lakásvásárláshoz,
felújításhoz, bõvítéshez,

hitelkiváltáshoz
lakáshitelünket akár az

ingatlan értékének 75%-áig
forint- vagy devizalapon!

Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre akár
5.700 Ft induló részlettõl a futamidõ 

függvényében, (THM 6,07%-tól 10,15%-ig)

Kedvezõ CHF alapú devizahitelek szabad
felhasználásra is!

PAKS, VILLANY UTCA 4.
75/511-240

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok

tartalmazzák!

A paksi Kornis testvérek,
Kornis László fõhadnagy és
öccse, Kornis Pál százados
alábbi sorokban ismertetett
pályaképe, az 1848-49-es for-
radalomban és szabadság-
harcban történt szerepválla-
lása nem vált országos hírû-
vé, mint például a bonyhádi
Perczel testvéreké. De éle-
tük fõbb eseményeinek meg-
ismerését fontosnak gondo-
lom, ily módon felidézve az
egyszerû honvédek, honvéd-
tisztek emlékét, akiknek ál-
dozatvállalása nélkül 1848-
49-ben nem lett volna hadse-
reg, mely az ország függet-
lenségéért harcba száll. A
Kornis testvérek élete jól
példázza azoknak a jurátus-
értelmiségbõl verbuválódott
honvédtiszteknek a sorsát,
akik a Béccsel való szemben-
állást kezdettõl fogva – talán
kicsit idealistaként –, igazi
szabadságharcnak, a „világ-
szabadság” megteremtésé-
ért folytatott küzdelemnek
tekintették. Õk azok, akik a
reformkor küzdelmein neve-

lõdtek, a Szabadság, Egyen-
lõség, Testvériség jelszavá-
ért lelkesedtek, s többnyire
republikánusnak tartották
magukat. Elszántan, kibúvó-
kat nem keresve mindvégig
harcoltak, és elszenvedték a
hadifogság, a kényszerû be-
sorozás megaláztatásait a
büntetõ századokban, mert
tudták, hogy a hazaszeretet
szolgálatot és áldozatot kí-
ván, és ezeket az áldozatokat
meghozni kötelességük. 

1848-ban a március 15-ét
követõ napok elsõ és legfon-

tosabb teendõi
közé tartozott a
nemzetõrség fel-
állítása, a köz-
rend és közbiz-
tonság megszer-
vezése, majd a
független ma-
gyar honvédség
felállítása.  Elõbb
a fõvárosban,
majd Batthyány
Lajos miniszter-
elnök körlevele
után vidéken is

sorra alakultak az önkéntes
nemzetõr zászlóaljak, me-
lyek eleinte a vagyonos ré-
teg, a nemesség és a telkes
jobbágyság férfiaira számí-
tottak. A létszámproblémák
miatt hamarosan megszûnt a
vagyoni cenzus, de különö-
sen a tolnai nemzetõrök
közt, ahogy az egyik korabe-
li jelentés fogalmaz, „sok
volt az úrféle”. Közülük szá-
mosan a paksi közbirtokos
nemesség tagjai voltak, köz-
tük tótváradjai Kornis Pál
Tolna megyei fõügyész két

fia, László, az idõsebbik és
Pál, a fiatalabb. 

A család 1619-ben nyert
nemességet.  Az 1754-55. évi
országos nemesi összeírás-
ban Abauj megyében
Kornis József (meghalt
1811-ben) lett felvéve az
igazolt nemesek közé.
Kornis Mária Daróczy La-
jossal kötött házassága ré-
vén a Kornis család leszár-
mazottai a paksi közbirto-
kosság tagjai lettek. De ro-
konságban álltak több más
neves Tolna megyei család-
dal, például a szenterzsébeti
Forsterekkel is. Daróczyné
Kornis Mária 1814. július 4-
én halt meg, ez idõ tájt az
apa, Kornis Pál már megyei
fõügyész, s a megyei köz-
gyûlés kormánypárti cso-
portjának (a „pecsovicsok-
nak”) tagja.  Felesége Luka
Mária. Mindkét fiának élet-
rajzi adatait, katonai szolgá-
latának állomásait tartal-
mazzák Bona Gábor lexi-
konjai. 

(Folytatás a 18. oldalon)

Honvédsorsok a szabadságharcban



Egészséges otthon, tiszta környezet!

Légtisztítók,

Atkamentesítõ 
vegyszermentes 
takarítógépek

Egészségbiztosítási pénztárra is vásárolható! 

További információ:20-399-7733

Ingyenes helyszíni bemutató!
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Megjelenik kéthetente, 4000 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. március 23.

Címlapfotó: Wikipedia
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖK

Úgy tûnik, idén hamar „letud-
tuk” a telet, a korán bekö-
szöntött tavasz minden bi-
zonnyal sokakat sarkall arra,
hogy nyári üdülésüket, nyara-
lásukat tervezzék. Hogy ez
abszolút idõszerû, azt Czink
Dóra is megerõsíti. A Tensi
Holiday Utazási Iroda vezetõ-
je már igazi napsugaras nyári
hangulatban adott felvilágosí-
tást az iroda legújabb akciói-
ról és ajánlatairól. 

– Az érdeklõdés több mint
idõszerû – kezdte, hiszen a
Tensi-nél a március az elõfog-

lalási kedvezmé-
nyek hónapja, ami-
kor még a nyári
szezon last minute
ajánlatainál is ked-
vezõbb áron vásá-
rolhatók meg a kü-
lönbözõ turisztikai
termékek. Minden
kedves utazni vá-
gyónak azt taná-

csolom, hogy már idõben ter-
vezzék meg a nyaralást, mivel
az utóbbi évek tapasztalatai
alapján a legjobb utak már a
tavasz folyamán elkelnek.
Azoknak, akik üdülési csekket
vagy egészségpénztári kártyát
szeretnének beváltani, már
most érdemes körülnézniük a
piacon. Fõleg, mivel az
egészségpénztári kártya csu-
pán június elsejéig használha-
tó fel adómentesen, viszont
júniustól további korlátozások
lépnek életbe a kártya felhasz-
nálásával kapcsolatban.

Az érdeklõdõk Budapesten,
a hónap végén (március 29-
tõl április 1-ig) az Utazás kiállí-
tás keretében is tájékozódhat-
nak az utazási és nyaralási le-
hetõségekrõl: a kiállítás ideje
alatt a paksi iroda hosszabbí-
tott nyitva tartással, valamint
10-15%-os kedvezményekkel
várja a látogatókat.

– A lehetõségek és a szolgál-
tatások köre is folyamatosan
bõvül – újságolja büszkén Dóra
– hiszen a Tensi már jelenleg is
több mint 30 utazási irodával áll
kapcsolatban, és hamarosan
elkészül a szerzõdésünk
a Ticket Express jegyiro-
dával, melynek nyomán
cégünk hivatalos kon-
cert- és színházjegy-ér-
tékesítéssel is foglalkozik
majd. Így immár az
egyéni, személyre sza-
bott ajánlatkészítéstõl a
helyfoglaláson át a bizto-
sításig és a repülõ- és

vonatjegy-értékesítéséig min-
denfajta szolgáltatás elérhetõ
nálunk, ami reményeink szerint
még kényelmesebbé és gör-
dülékenyebbé teszi az utazás
megszervezését. Annál is in-
kább, mert a mi mottónk szerint
a kikapcsolódás már a nyaralás
tervezésekor elkezdõdik, ezért
mindenkinek, aki nálunk foglal-
ja le nyaralását, egy divatos
ajándék napszemüveggel ked-
veskedünk.                         (X)
Tensi Holiday Utazási Iroda
7030 Paks, Építõk úti üzletsor. 

Tel: 75/510-422, 510-423. 
Web: paks@tensi.hu

Nyitva tartás:H-P: 8–18 h
Szombat: 9-12 h

Tavaszi újdonságok a Tensinél 

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

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

A 45 perc
ifjúsági melléklet 

megjelenését
a Bau-Paks Kft.

támogatta.
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Fotó: Vida Tünde

A képviselõ-testület minden
tagja meghívást kapott a
pénzügyi bizottság testületi
ülést megelõzõ tanácskozá-
sára, hogy tájékozódhasson
a kötvény kibocsátásról. A
képviselõk a budapesti Priv-
Invest Kft. ügyvezetõje jó-
voltából ismerkedhettek
meg a „várospapír” elõnyei-
vel és hátrányaival. Csapó
Ágnes úgy tájékoztatott,
hogy általában a nagyobb
városok –úgy mint Debrecen
és Hódmezõvásárhely – él-
nek ezzel a lehetõséggel A
kötvény kamatjellegû terhei,
mint mondta, hasonlóak az
önkormányzatok számára el-
érhetõ fejlesztési hiteleké-
vel. Az elõbbi elõnye a rugal-
masság, hátránya, hogy ke-
vésbé nyomon követhetõ. 
Hajdú Jánostól megtudtuk,
tervezésre, pályázatok önré-
szének biztosítására szeret-
nék fordítani a pénzt. – Sem
Paks, sem más település nem
engedheti meg magának,
hogy a 2007–2013 között ér-
kezõ uniós forrásokról le-
mondjon a saját erõ hiánya
miatt – fogalmazott. A város a
2,1 milliárd forintot négy év
alatt szeretné „lehívni”, és ti-
zenöt év alatt törleszteni. Ez a
polgármester szerint évente
hozzávetõlegesen 150 millió
forint kiadást jelent. Hajdú
János indoklása szerint azért
kötvény és nem hitel, mert
utóbbi közbeszerzés-köteles,
ami lassítja az ügyintézést. A
kötvény rugalmasabb, amire
szükség is van, hiszen Paks 22
projekttel szeretne pályázni,
s ily módon nem lesz szükség
arra, hogy egyenként intéz-
zék, pályáztassák a hitelt. 

Az önkormányzati kötvény
esetében a zárt kibocsátás
gyakorlata honosodott meg.
Ez a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy a kötvénykibocsá-
tást elnyerõ pénzintézet, il-
letve annak szakosított in-

tézményei jegyzik le az ön-
kormányzat kötvényeit.
Miután ez a forrásbevonási
mód egyelõre nem tartozik a
közbeszerzés hatálya alá, az
ajánlatok bekérésének és bí-
rálatának folyamata össze-
hasonlíthatatlanul egysze-
rûbb és gyorsabb a közbe-
szerzési eljárás lefolytatásá-
nál. A pénz egy összegben
rendelkezésre áll, kvázi sza-
badon elkölthetõ, az igény-
bevételéhez a beruházási hi-
teleknél megszokott lehívási
procedúra nem jelentkezik.

Létrejön egy ún. forrás-fel-
használási szerzõdés, amely
rögzíti az „elköltés” várható
idõpontjait és összegeit,
azonban ennek módosítása a
szokásos elõzetes egyezteté-
sen túl nem jár további ügy-
intézéssel. Szabadon vissza-
váltható, azaz bár visszavá-
sárlására szintén készül egy
visszaváltási ütemterv, azon-
ban ennek módosítása, kvázi
elõtörlesztése vagy késõbbi
idõpontban történõ vissza-
váltása jóval egyszerûbben
kezelhetõ, mint a beruházási
hitelek átütemezése. A szak-
értõ rámutatott: amiatt,
hogy egy összegben, több
évre elõre tervezett fejlesz-
tések forrása válik tulajdon-
képpen idõ elõtt elérhetõvé,
igen komoly önkorlátozásra
és körültekintõ költségve-
tés-kezelésre van szükség,
függetlenül attól, hogy az ún.
forrás-felhasználási szerzõ-
dés rögzíti a felhasználás cél-
jait és idõpontjait, valamint
rögzítik a visszaváltás terve-
zett ütemét is. 

Kötvénykibocsátást tervez a város
A paksi önkormányzat 2,1 milliárd forint értékû köt-
vény kibocsátását tervezi Erre – mint Hajdú János tájé-
koztatott – azért van szükség, mert saját forrás hiányá-
ban lemaradna a város az uniós pályázatokról, nem jut-
na pénz a projektek tervezésére, önerõre. Az idegen for-
rás bevonására lehetõséget jelenthet a hitelfelvétel, il-
letve a kötvénykibocsátás. A képviselõk többsége az
utóbbit támogatja.

A 2,1 milliárd Ft összegben kibocsátott
kötvény után az elsõ négy évben kamatki-
adás jelentkezik, amely a költségvetést –
162,0 HUF/CHF árfolyamon kalkulálva –
2007-ben 47 millió Ft-tal, a következõ há-
rom évben 70,4 millió Ft terheli. 

Ténylegesen azonban a 258 millió Ft ös-
szegû kamatkiadás „kitermelhetõ” az alap-
feltevések 10. és 11. pontjában jelzett forint
befektetésen realizált kamatbevételbõl, va-
lamint a forint-deviza átváltásból képzõdõ
árfolyamnyereségbõl. A számítások alapján
a forintbefektetésen várható hozadék 163,0
millió Ft. A fennmaradó 95,5 millió Ft-ot az
árfolyamváltozás adta lehetõségbõl kell „ki-
gazdálkodni.”

Devizában felvett források esetében igen
nagy jelentõséggel bírnak az átváltási árfo-
lyamok, különös tekintettel a deviza forint-
ra konvertálásánál alkalmazott árfolyam. A
gyenge forint elõny a forintra váltás ese-
tén. Jelenlegi erõs forinton történõ átváltás
megnöveli az árfolyamkockázat hatását.
Könnyen belátható, hogy amennyiben a
számításoknál figyelembe vett 162,0

HUF/CHF árfolyamnál kedvezõtlenebb a
kötvény visszaváltásainak, illetve a kamat-
fizetéseknek az idõpontjában az árfolyam,
ez csökkenti a HUF és a CHF nominális
kamatszintje közötti különbségbõl adódó
„megtakarítást”, vagy akár többletkiadást
is eredményezhet. 

Az árfolyam napi szintû ingadozása csak
„pszichésen” terheli a költségvetést, tényle-
ges hatása csak abban a pillanatban jelent
valós megtakarítást vagy többletkiadást,
amikor az átváltás megtörténik.  

Miután a futamidõ alatt bevezetésre kerül
az euró, szükséges egy kicsit megvizsgálni
az EUR és a CHF viszonyát. Az elemzõi vá-
rakozások szerint a CHF és az EUR közötti
éves 1,5%-os kamatszint-különbözet hosszú
távon fennmarad, amely azt jelenti, hogy pl.
öt év alatt 7,5%-kal kevesebb kamat kerül
megfizetésre CHF-ben kibocsátott kötvény
esetén. Csapó Ágnes szerint a kötvénykibo-
csátás, illetve a visszaváltás rugalmassága
lehetõséget ad a fenti kockázatok kezelésé-
re, a kedvezõbb árfolyam „kivárására”.

Vida Tünde
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Méltó körülmények között a sportkör
Ünnepélyes keretek között
vette birtokba a Dunakömlõdi
SE a  sportpályánál lévõ öltö-
zõépületet, amely, mint arról
korábbi számunkban hírt ad-
tunk, közel negyvenmillió fo-
rintos beruházás keretében
újult meg. A munkálatok so-
rán elkészült egy közösségi
helyiség, a létesítményre új
tetõ került, a régi nyílászáró-
kat kicserélték, felújították a
fûtésrendszert, korszerû zu-
hanyozók és vizesblokkok áll-
nak a sportolók rendelkezésé-
re. Az épület avatásán a meg-
valósításban részt vállaló szakemberek,
sportvezetõk, a részönkormányzat és a
város vezetése együtt ünnepeltek. A
szalagot Hajdú János polgármester és
Kovács Sándor, a Dunakömlõdi Telepü-
lésrészi Önkormányzat elnöke vágta át.
Forster Ferdinánd, a Dunakömlõdi SE
elnöke egy focilabda aláírására kérte a
jelenlevõket. – Szeretném,  hogy ily mó-
don is megmaradna ennek a számunkra
igen jeles esemény emléke, régi álmunk
vált valóra – fogalmazott. Kovács Sán-
dor, a településrészi önkormányzat elnö-

ke elmondta, hogy reményei szerint
még jobban fellendül Dunakömlõdön a
sportélet. Bízik abban, hogy a részön-
kormányzati keret, illetve képviselõi ke-
rete lehetõséget ad arra, hogy az épület
bútorzata is megújuljon, de talán a vá-
ros költségvetésébõl is futja majd né-
hány új padra, székre, asztalra. Ugyan-
akkor – mint kiemelte – van még tenni-
való, a pályára is ráférne lassan egy fel-
újítás. Hajdú János polgármester el-
mondta, nagy szerepe volt a megvalósu-
lásban a helyi részönkormányzat és

sportegyesület kitartásának,
ugyanis rendületlenül szor-
galmazták az épület rendbe-
tételét. A polgármester hang-
súlyozta, úgy véli, hogy egy
település megtartó erejét az
növeli leginkább, ha civil szer-
vezetei erõsek, aktívak, és
olyan emberek mozgatják a
közéletet, akik nem csak kö-
vetelnek, hanem küzdenek is
a jó célokért, akárcsak Duna-
kömlõdön. Ami beruházások
tekintetében az idei évet illeti,
két fejlesztési lehetõség kí-
nálkozik. Egyrészt a részön-

kormányzat tízmillió forintos keretével
számolhatnak, másrészt az év során pá-
lyázni kíván az önkormányzat a Regio-
nális Operatív Program keretében part-
fal-megerõsítésre, ami egy százmillió fo-
rintos beruházás lehet, 20-25 százalékos
önrésszel. Még várják a pályázati ki-
írást, de ha ezt a két forrást fel tudják
használni az idén, akkor nem törik meg
az a beruházási lendület Duna-
kömlõdön, ami az elmúlt néhány évet
jellemezte, összegezte a kilátásokat a
polgármester. -kgy-

A város legjelentõsebb adófizetõit látta vendé-
gül a Prelátusban Hajdú János. A hagyomá-
nyos nagyadózói fogadáson Paks polgármes-
tere elmondta, fontosnak tartja, hogy tájékoz-
tassa a város vállalkozóit arról, mire fordítja
az önkormányzat a büdzsébe befolyó iparûzé-
si adót. 

Idén –  mint a polgármester elmondta – az
önkormányzat egy nagyadózókat érintõ mó-
dosításra kényszerült. Megszüntették azt a jo-
got, hogy befizetett adójuk egy részének fel-
használásáról szabadon rendelkezzenek. Erre
az intézkedésre azért került sor, mert a köz-
ponti megszorítások miatt kevesebb bevétel-
hez jut a város. 

Pakson a helyi rendelet értelmében azok a
vállalkozók, akik minimum hárommillió forin-
tot fizettek évente, megjelölhették, mire for-
dítsa az önkormányzat a befizetett adó két és
fél százalékát. Kivételt jelentett a legjelentõ-
sebb adózó, a Paksi Atomerõmû Zrt., melynek
menedzsmentje ötszázaléknyi adó felhaszná-
lására tehetett javaslatot. A döntést minden
esetben a polgármesterrel egyeztették. 

– Csökkentek a bevételeink, a képviselõ-tes-
tület szeretné magánál tudni a döntés jogát –
indokolta a módosítást Hajdú János. Dr. Tö-
rök Erzsébet, a polgármesteri hivatal munka-
társa elmondta, a helyi rendelet értelmében a
vállalkozásoknak lehetõségük volt a civil szfé-
ra mûködését segíteni. A kisebb egyesületek,
csoportok mellett olyan jelentõsebb civil szer-
vezetek is szert tettek így némi többletforrás-
ra, mint a Paksi Sportegyesület, vagy az
Együtt a parlagfû ellen Alapítvány, de elõfor-
dult olyan is, hogy a Pákolitz könyvtár nevé-
hez fûzõdõ könyvkiadáshoz járult hozzá vállal-
kozó. Tavaly a „címkézett” támogatás erõmû
adóján kívüli része valamivel kevesebb volt,
mint 5,8 millió forint. Ebbõl az elõbb említet-
teken kívül jutott természetjáróknak, twirling
egyesületnek, mûvészeti alapítványnak, te-
niszsportnak, tánccsoportnak. 

Hajdú János elmondta lapunknak, bízik ab-
ban, hogy csupán átmeneti lesz a kedvezmény
megvonása, és jövõre a város anyagi helyzete
lehetõvé teszi, hogy ismét visszaállítsák a ren-
delkezési jogot.                                       (vida)

Idén nem címkézhetnek a nagyadózók Sikerrel pályázott a Paksi
Többcélú Társulás az Orszá-
gos Közmunka Tanácshoz a
térségben élõk foglalkoztatá-
sára. Igaz, csupán 34 fõ fog-
lalkoztatását célozták meg,
mert igen szigorú feltétele-
ket szabtak, tájékoztatott a
pályázatot készítõ Paks–Du-
naföldvár Térségfejlesztõ
Önkormányzati Kht. ügyve-
zetõje, Kiss Lajos. Kénytele-
nek voltak még ezt a létszá-
mot is csökkenteni orvosi al-
kalmatlanság és más okok
miatt, így alig több mint hú-
szan állnak munkába. Ily mó-
don nem használhatják fel az
elnyert 11 millió forintot
sem, csupán 6,9 millió forint
áll rendelkezésre.  A köz-
munkásokat három hónapig
foglalkoztatják, feladatuk a
települések közterületeinek
rendezése lesz.



V Á R O S 5

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Terítéken a lakótelepi problémák
Találkozóra hívták a lakos-
ságot a lakótelepi választó-
körzetek választott képvi-
selõi, Barnabás István, Sza-
bó Sándor és Bana János.
Hajdú János polgármester-
rel közösen a várost érintõ
aktualitásokról tájékoztat-
ták az érdeklõdõket. A fó-
rum résztvevõi hallhattak
többek között a központi
park, valamint a városi mû-
velõdési központ tervezett
felújításáról. Ezekkel kap-
csolatban Barnabás István
alpolgármester elmondta,
hogy a park tervpályázati
kiírása elkészült, ennek le-
bonyolítása után lehet to-
vábblépni, majd pályázni
forrásra a megvalósításhoz,
amint alkalom kínálkozik. A
mûvelõdési központ eseté-
ben igényfelmérés történt,

amely tartalmazza a ház ve-
zetésének, dolgozóinak el-
képzelését, igényeit, ezt
építész szakemberrel véle-
ményeztetni kell, ezután le-
het engedélyezési terveket
készíteni. A képviselõk át-
fogó tájékoztatást adtak a
panel-felújításokhoz kap-
csolódó pályázatokról is.
Bana János érdeklõdésünk-
re elmondta, hogy a beadott
húsz pályázatból eddig há-
rom nyertes, tizenhetet hi-
ánypótlásra visszaküldtek,
ezeket pótlás után újra be-
adták. (Információink sze-
rint a fórum óta újabb pá-
lyázatokról érkezett jó hír. –
a szerk.) Reményeikkel el-
lentétben az idei pályáza-
tokról még nem tudtak a
képviselõk, illetve a polgár-
mester információval szol-

gálni a fórumon, ugyanis a
kiírás még nem jelent meg.
Csupán azt lehetett tudni,
hogy országos szintrõl átke-
rül regionális szintre a lebo-
nyolítás. A fórumon több
észrevétel, kérés is elhang-
zott, többek között az utak
állapotáról, arról, hogy sok
a kutyapiszok, illetve nagy
a zaj hétvégén. Ezeket a
problémákat a lehetõségek-
hez mérten megpróbálják
orvosolni, mondta Barna-
bás István. Az alpolgármes-
ter hozzáfûzte, hogy ez volt
a képviselõcsoport elsõ la-
kossági fóruma a lakótele-
pen, s mivel ez kiváló lehe-
tõség a tájékoztatásra, véle-
ménycserére, a kapcsolat-
tartásra, várhatóan nem az
utolsó.                            

-kgy-

Útba igazítják a vendégeket

Lecserélte a DC Dunakom
Kft. a Paksra érkezõ vendé-
gek eligazodását segítõ in-
formációs táblákat. A régie-
ket öt évvel ezelõtt állítot-
ták, ezek elhasználódtak, il-
letve a városkép változott, a
térképre is ráfért már a
frissítés, így vált idõszerûvé
az újak kihelyezése. A táb-
lák egyik oldalának tartal-
ma adott volt, a város térké-
pére csupán az elmúlt évek-
ben történt változásokat

kellett átvezetni. A másik-
ra, némi fejtörés után
Vincze Bálint ötletét elfo-
gadva a Lussonium került
Beregnyei Miklós fotójával,
dr. Váradyné Péterfi Zsu-
zsanna, a városi múzeum
igazgatójának kísérõ szöve-
gével. Egy-egy tábla került
a paksi halászcsárdához, a
városi múzeumhoz, a pol-
gármesteri hivatal elé, a
buszpályaudvarhoz, illetve
a Barátság útra. Kudorné

Szanyi Katalin, a cég rész-
legvezetõje elmondta, sze-
retnék, ha jó néhány évig
nem kellene javítani, illetve
cserélni a táblákat. Erre
nem véletlenül hívta fel a fi-
gyelmet, az elõzõ garnitúra
elhasználódásában nem
csak az idõ vasfogának volt
szerepe, rongálás gyorsítot-
ta az amortizálódást. Az öt
információs tábla beruházá-
si költsége közel félmillió
forint volt, amelyet a cég
felújítási keretébõl biztosí-
tott. A DC Dunakom Kft.
folytatva a város közterei-
nek rendezését, új, strapa-
bíróbb csikktartókat is ki-
helyez az utcákra, elsõsor-
ban a történelmi városköz-
pontban, illetve a lakótele-
pen a társasházak elõtt, va-
lamint utcabútorok, virág-
tartók felújításán is dolgoz-
tak az elmúlt idõszakban.
Mindez a lakosság komfort-
érzetének növelését szol-
gálja. 

-kgy- 

Állományülésen értékelte
a 2006-os esztendõt a pak-
si rendõrkapitányság. Dr.
Kuti István elmondta, je-
lentõs változás semmilyen
tekintetben nem történt
2006-ban, sem a bûncse-
lekmények számában, sem
az eredményesség tekinte-
tében. Az utóbbiban to-
vábbra is jól áll a paksi ka-
pitányság, az 58-60%-os
felderítési aránnyal. – A
lakásbetörések kapcsán
van némi restanciánk – fo-
galmazott a rendõrkapi-
tány. Majd hozzátette,
képbe került egy feltétele-
zett elkövetõi kör, így le-
het, hogy itt is rövidesen
eredménnyel járnak. A
rendõrkapitány az állo-
mánygyûlésen összességé-
ben jónak értékelte a múlt
évet, ám mint mondta, hu-
mánpolitikát tekintve ne-
héz volt, hiszen a nyugdíj-
ba vonulási hullám miatt
sokan, köztük a hat veze-
tõbõl négy távozott a rend-
õrségtõl.

Dr. Kuti István arra a fel-
vetésre, hogy a rendõrségi
munka értékelésekor év-
rõl-évre elhangzott, Paks a
béke szigete, elmondta,
már nem igaz ez a mondás. 

– Kapitányságunk illeté-
kességi területén is tör-
téntek, történnek olyan
különleges bûncselekmé-
nyek, mint az útonálló rab-
lás, amire korábban nem
volt példa – mondta felhív-
va a figyelmet arra, hogy a
rendõrségnek ezekre is fel
kell készülnie.

-vt-

Már nem a
béke szigete

Személyre szabott
társkeresés, 

leinformálható
ügyfélkörrel.

20/9333-672
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Fotók: Vida Tünde (fent), Fonyó Dániel (lent)

A berendezések több mint 96
százaléka mûködött a paksi atom-
erõmû félévente esedékes „han-
gos” szirénapróbáján. Harminc ki-
lométeres körzetben, három me-
gye 77 településén több mint 220
elektronikus lakossági tájékoztató
és riasztóberendezést telepítettek.
Ezeket havonta morgatópróbán
tesztelik, évente kétszer pedig
hangos próbát tartanak. A
mostanin – mint az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság szó-
vivõje elmondta – nyolc bizonyult
mûködésképtelennek. A három
megyében zajló teszt eredményes-
sége 96,5 százalékos volt, mondta a
szóvivõ. A szirénapróba során két
percen át hallható a „katasztrófari-
adó” jele. Ennek elhangzása elõtt
szöveges figyelmeztetés tájékoz-
tatta a körzetben élõket, hogy pró-
báról van szó. A rendszer szöveges
üzemmódja alkalmas arra, hogy
valós veszélyhelyzet esetén közle-
ményben értesítsék a lakosságot a
veszély jellegérõl és a védelmi in-
tézkedésekrõl. 

Vida Tünde

A napokban hivatalosan is
átadták azt a mérõmûszert,
melyet az osztrák környe-
zetvédelmi minisztérium
kezdeményezésére és fi-
nanszírozásában telepítet-
tek Gerjenben. Az ünnepé-
lyes átadáson az osztrák fél
képviselõi mellett az Or-
szágos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, a megyei ön-
kormányzat és a paksi
atomerõmû képviselõi vol-
tak Molnár József vendé-
gei. A polgármester beszá-
molt arról, hogy korábban
is végeztek méréseket a te-
lepülésen, de azt magyar
kezdeményezésre. Az oszt-
rák környezetvédelmi mi-
nisztérium a két ország kö-
zötti megállapodásra hivat-
kozva kérte a mérõkonté-
ner telepítését. Ennek, il-
letve a fenntartásnak a

költségeit is az osztrák ál-
lam fedezi. A berendezés a
polgármesteri hivatal ud-
varán áll, s a levegõbõl vett

mintát elemzi és számító-
gépen rögzíti. Molnár Jó-
zsef elmondta, községük
azért tölt be ilyen fontos

szerepet a háttérsugárzás
ellenõrzésében, mert közel
van az atomerõmûhöz – csu-
pán 9 km a távolság légvo-
nalban –, illetve az uralkodó
szélirány miatt alkalmas az
esetleges kibocsátások ki-
mutatására. Az adatokat
egyébként nem csak az
osztrák hatóság kapja meg,
közzéteszik a világhálón is.
A szomszédos állam kör-
nyezetvédelmi minisztériu-
mának képviselõi a gerjeni
átadáson kiemelték, náluk
nem mûködik atomerõmû,
de úgy gondolják, minden
országnak joga van eldönte-
ni, milyen típusú energia-
termelési módot választ.
Ám õk szeretnék nyomon
követni szomszédaik nukle-
áris iparának biztonságát, s
errõl a közvéleményt is tá-
jékoztatni kívánják.     -vt-

A paksi atomerõmû múltjával, jelené-
vel és jövõjével, a hozzá kapcsolódó
kutatásokkal, innovációval foglalkozik
a Fortuna Rádió új mûsorsorozata. A
rádió a Nemzeti Kutatási és Technoló-
giai Hivatalhoz pályázott egy olyan
projekttel, melyben az innováció, a tu-
dományok tükrében mutatja be vétel-
körzetének legjelentõsebb ipari léte-
sítményét, az atomerõmûvet.

Március 7-étõl minden szerdán 19
órától „Hétköznapok tudománya” cí-
men ismeretterjesztõ magazin kezdõ-
dik neves szakemberek közremûködé-
sével, érdekes információkkal köznapi
nyelven.

Az elsõ adás március 7-én a nukleá-
ris kutatásban szerepet vállaló intéz-
ményeket mutatta be. Március 14-én
19 órától a mûsor szerkesztõje, házi-
gazdája Szabó Benjáminnal, az atom-
erõmû elsõ vezetõjével, volt kormány-
biztosával beszélget. Egy héttel ké-
sõbb Pónya József lesz a Hétköznapi
tudományok vendége. Pónya József
több, mint másfél évtizeden át volt az
atomerõmû vezetõje. A mûsor-sorozat
várhatóan négy hónapon keresztül

tart. További tervezett témák: telje-
sítménynövelés, üzemidõ hosszabbí-
tás, térség- és gazdaságfejlesztés.

A mûsor felelõs-szerkesztõje és mû-
sorvezetõje Vida Tünde. 

-tV-

Világhálón a gerjeni mérések

Hétköznapi tudományok 
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Kevésbé látványos, mégis
mozgalmasnak ígérkezõ mun-
ka áll az intézmény dolgozói
elõtt: ha minden a tervek sze-
rint alakul, a múzeum jelentõ-
sen bõvítheti kiállításait mind
tartalmilag, mind pedig
mennyiségileg. Az évek során
rengeteg kutatási anyag, le-
let, kiállítható tárgy halmozó-
dott fel, mindez azonban rend-
kívül szûkös helyen, a tárgyak
állagát veszélyeztetõ körül-
mények között. Dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna, az intéz-
mény igazgatója szerint a
megoldás, a Múzeumsziget
terve már 2002-ben megszüle-
tett. Az elképzelés szerint a
Deák-házat átalakítanák, és a
múzeumhoz csatolva a volt
bõrgyógyászat helyiségeivel

egy tekintélyes épületegyüt-
test hoznának létre. A terv
folytatása már az elõzõ önkor-
mányzati ciklusban elkezdõ-
dött, 2006 tavaszán pedig a vá-
ros beadott egy pályázatot az
úgynevezett Norvég Alapra –
sikertelenül.

– Az a döntés született, hogy
2007-ben újból beadjuk a do-
kumentumokat, de sokkal
részletesebben kidolgozva –
magyarázza az igazgatónõ, és
hozzáteszi, elsõ alkalommal
nagyon szûkös volt a határ-
idõ. A munkálatok, ha nem is
látványosak, már folynak: a
Deák-ház épületén elvégez-
ték a falkutatást azzal a céllal,
hogy a kúria építési periódu-
sait megállapítsák, és most is
zajlik a restaurátorok munká-

ja, mely a különbözõ korsza-
kok piktúráit vizsgálja. Ezek-
nek az eredményeknek a tük-
rében lehet majd kialakítani a
végleges kiállítási forgató-
könyvet. A koncepció már
meg is van. – A múzeum épü-
letegyüttesébe kerülõ kiállí-
tás oly módon járja majd kö-
rül Paks történetét, hogy
minden elemét a Dunához kö-
ti, és a folyó hatását vizsgálja
a település szerkezetére, gaz-
daságára, társadalmi rétegei-
nek alakulására, mindezt tör-
téneti és természettudományi
szempontból egyaránt körbe-
járva. A természeti környezet
mellett szeretnénk bemutatni
azokat a mesterségeket, ame-
lyek mindenképpen a Duná-
hoz kötõdnek. Ez a szokásos-
nál bõvebb természettudomá-
nyos kiállítás kerül majd a
padlástérbe, a földszinten lesz
a történeti kiállítás. A kibõví-
tett Pákolitz emlékszoba is a
Deák-ház épületébe kerül
majd, az udvaron álló épülete-
ket lebontják. Képekkel és
szöveggel bemutatjuk majd a
híres paksi személyiségek
életútját is. Az új tárlat sok-
kal jobban igazodik a kor kö-
vetelményeihez, átfogóbb és
modernebb lesz. A jelenlegi
kiállítás öt kicsi terembõl áll,
az új pedig legalább ezer
négyzetmétert jelentene –
meséli az igazgatónõ, aki a
tervek megvalósításának üte-
mérõl is tájékoztatott. Ha a
szeptemberi pályázat sikeres
lesz, 2008-ban kezdõdik a
munka, és 2010-ben lehet át-
adni az épületet és az új kiállí-
tást. Nelli

Nagyra törõ tervek a múzeumban
Jeles ünnepek szokásai, földrajzi felfedezések, gyûjtõk
ritkaságai, egy fegyveres testület hazai története – e
gondolatok a paksi Városi Múzeum közelmúltjából va-
lók, mindegyik az elmúlt év egy-egy programjára utal.
Hasonló kiállításokra jóval kevesebb energia jut az in-
tézmény következõ esztendeiben – 2010-ig bizonyosan –,
de akkor ismét nagyot léphet elõre az intézmény: egy
komoly szakmaiságot, kitartást és sok kreativitást
igénylõ állandó kiállítással.

A kiállítás foglalkozik majd a hajózáson és a halászaton kívül többek között a keres-
kedelemmel is, de lesz természettudományi szempontok szerint összeállított része, és a hét-
köznapi élet egyéb momentumait is feldolgozza. Az anyagok rendszerezését és gyûjtését már
el is kezdték a múzeum munkatársai. Az új tárlat elkészítése is nagyon idõigényes, pl. a ter-
mészettudományi kiállítás állatait, növényeit be kell szerezni, ezek preparálásához engedé-
lyeztetési eljárások hosszú sora szükséges.  Az intézmény arra kér mindenkit, hogy aki bármi-
lyen tárgyi emlékkel gyarapítani tudja a kiállítás anyagát, illetve szívesen beszélne az ezekhez
kapcsolódó élményeirõl, jelentkezzen. Örömmel fogadják a régi fotókat is, melyeket a digitali-
zálást követõen visszajuttatnak tulajdonosának.

A pályázatoknak, támo-
gatásoknak köszönhetõen
biztonságos volt a Duna-Sió
Turisztikai Egyesület mû-
ködése tavaly. Ezt állapítot-
ta meg a  Kölesden tartott
ülésén a vezetõség. Eldõlt,
önálló standon jelennek
meg a március végi Utazás
kiállításon. A bemutatkozási
hely nagyobb lesz, mint ta-
valy, a program hasonló. Ott
lesznek a Pro Artis mûvé-
szeti egyesület harmoniká-
sai, és tartanak borkóstolót.
A megjelenést az atomerõ-
mû is támogatja, cserébe
népszerûsítik a standon a
látogatóközpontot és az
Atomerõmû Horgászegye-
sületet. A vezetõség mind-
ezeken túl határozatban kö-
telezte az elnököt, hogy ke-
resse meg a paksi képviselõ-
testületet, kérve, hogy fon-
tolják meg a Tourinform
iroda bezárását. Dömény
Zoltán elmondta, levelében
javaslatot tett arra, hogy
milyen formában lehetne to-
vább mûködtetni az irodát
úgy, hogy az kevesebb ter-
het jelentsen a paksi önkor-
mányzat számára.

Negyedik összejövetelét
tartotta az Értékadó Klub.
A résztvevõk, érdeklõdõk
ezúttal arra a kérdésre ker-
estek választ, hogy miért
nem találunk nyugalmat. A
házigazda Balog Judit és
Duló Attila volt ugyanúgy,
mint a klubot életre hívó
rádióadásé. A Fortuna
Rádióban három éve megy
hetente az Értékadó, s –
mint Balog Judit elmondta –
a hallgatók visszajelzése
alapján döntöttek úgy, hogy
lehetõséget teremtenek
arra, hogy egy-egy témát
részletesen, s ami még
fontosabb, személyesen is
megbeszéljenek. Mint bebi-
zonyosodott, valós igény
volt, közel harmincan vettek
részt a klub összejövetelén.    

-vt-



Hosszú évek után szûnt
meg tavaly a városi mûve-
lõdési központ könyvtárá-
nak családsegítõ szabad-
egyeteme. Gutai Istvánné
nem szerette volna, ha
szétszélednek mindazok,
akik tartalmas kikapcsoló-
dásra találtak az elõadás-
sorozaton, s megkedvelték
azt. A könyvtár vezetõje
ezért szervezett egy zenei,
egy filmes és egy irodalmi
kört. Ez utóbbi, mely az
önképzõ kör nevet kapta,
minden hónap elsõ hétfõ-
jén találkozik. Hasonló,
mint a hagyományos iro-
dalmi önképzõ körök, de
kicsit több annál, hiszen
megesik, hogy a téka fala-
in kívül is találkoznak tag-
jai, s közösen keresnek fel
irodalmi emlékhelyeket, s
az is elõfordult, hogy a mú-
zeumban tartottak össze-
jövetelt. Gutainé Julika el-
mondta, fontos feladatuk-
nak tekintik a helyi irodal-
mi hagyományok ápolását,
a megye híres szülöttei
emlékének megõrzését, az
irodalmi helyek felkeresé-
sét, az évfordulók ünneplé-
sét. Mindezeket figyelem-
be véve éves programter-
vet állítanak össze. A már-
ciusi összejövetelen a ma-

gyar irodalom legszebb
szerelmes levelei kerültek
terítékre a városi mûvelõ-
dési központ könyvtárá-
ban. Mint minden havi ta-
lálkozón, ezúttal is „vitain-
dító” elõadással kezdõdött
az est. Tell Edit, a kör
egyik tagja mazsolázott a
magyar irodalom remekei-
bõl. Ezek után a többiek
mutatták be az általuk ho-
zott leveleket. Mivel iroda-
lomkedvelõket tömörít az
önképzõ kör, irodalomis-
merõk és értõk vesznek
részt az összejövetelen,
nem egyszerû újdonsággal
elõrukkolni. Gutai István-
nénak ez mégis sikerült,
olyan unikummal lepte
meg társait, ami méltán
okozott meglepetést. Wass
Albert második felesége,
Elisabeth McClain gya-
korta unszolta férjét, hogy
írjon neki. Erre házassá-
guk harmincöt évében nem
került sor. Az ominózus le-
vél végül az asszony halála
után született meg, s a kö-
zelmúltban jelent meg elõ-
ször nyomtatásban. Az ön-
képzõ kör estje – miként
szokott – könyvbemutató-
val, rejtvénnyel folytató-
dott.                

-tünde-
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Fotó: Molnár Gyula

A 2007-2008-as tanévben
közel kétszáz elsõst várnak
a város általános iskoláiban.
A tavalyi évhez hasonlóan a
Deák Ferenc és a Bezerédj
Általános Iskolában kettõ-
kettõ, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában pedig
három elsõ osztályt indíta-
nak, ha a gyermeklétszám
eléri osztályonként a húsz
fõt. A körzetek kialakításán
túl egyéb szempontokat is
figyelembe vesz az önkor-
mányzat a beíratásnál. Le-
hetõséget adnak arra, hogy
azoknál a családoknál, ahol
idõsebb, a következõ tanév-
ben is általános iskolás test-
vér van, a beiratkozó a lakó-
helytõl függetlenül abba az
intézménybe kerüljön, aho-
va a testvér jár. Errõl a le-
hetõségrõl az óvodákon ke-
resztül tájékoztatták a szü-
lõket, a kérelmeket az okta-
tási és kulturális csoport
rögzítette. Egy másik ked-
vezményt is igénybe lehet
venni: a Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény balett tagozatára fel-
vételt nyert paksi gyerme-
keknek az önkormányzat
biztosítja a Bezerédjbe való
iratkozás lehetõségét, a-
mennyiben ezt a szándékot
a szülõk jelezték. Azoknak,
akik élve a szabad iskolavá-

lasztás jogával, nem a köte-
lezõ felvételt biztosító isko-
lába kívánják járatni gyer-
meküket, fontos tudniuk,
hogy ilyenkor is a körzetük
szerinti intézményben kell
regisztráltatni, a választott
intézményben pedig „váró-
listára” kerülhetnek. Ha
több az ilyen helyzetû
igénylõ, mint amennyi sza-
bad hely még rendelkezés-
re áll a törvényesen kitölt-
hetõ létszámkeretig, akkor
nyilvános sorsolás dönt. A
Gazdag Erzsi Általános Is-
kola esetében a gyermek
felvételéhez szakértõi bi-
zottság véleménye szüksé-
ges. Az ismertetõben bemu-
tatkozik a Balogh Antal Ka-
tolikus Általános Iskola és
Gimnázium is. Az óvodák-
nál továbbra sincsenek kör-
zethatárok, az elmúlt évek-
ben is egyenletes eloszlású
volt az egyes intézmények
iránti érdeklõdés, összegez-
te a beíratással kapcsolatos
tudnivalókat Debreceniné
Polgár Eszter oktatási refe-
rens. Az iskolai és óvodai
beíratás idõpontja egyaránt
április 12-13.             

Mindezekrõl részletesen
az „Óvodába-iskolába be-
íratás 2007” címû kiadvá-
nyból tájékozódhatnak.     

-gyöngy-

Készülnek az új tanévre Szerelmes levelek

Negyedszer rendezte meg három év alatti gyerekek és szüle-
ik számára a Kereszt utcai óvoda a Baba-mama ringatót. A
kisgyermek egészséges fejlõdéséhez elengedhetetlen az
édesanyával, szülõvel való közelség. Ehhez pedig szorosan
hozzátartoznak az ölbeli játékok, énekek, mondókák. Ezeket
lehet gyakorolni az óvoda pedagógusai segítségével. A mon-
dókák, rigmusok segítik a beszédfejlõdést, az azokat kísérõ
mozgások pedig egyéb készségeket. Az intézmény vezetõje
elmondta, népszerû a program, tizenöt-húsz csemete van al-
kalmanként fõként édesanya, de nem egyszer mindkét szülõ
társaságában. A nagyobbacska gyerekekre ez idõ alatt a töb-
bi óvónõ vigyáz.                                                             

-vt-

Baba-mama ringató
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Fotók: Molnár Gyula

Filmre viszi saját krimijét
Lapunkban már többször ol-
vashatták Németh Szabolcs
nevét, aki az ESZI 13. évfo-
lyamos tanulója, és a Pro
Artis Mûvészeti Iskola drá-
ma- és színjáték szakának
tagja. A csoport eddigi elõ-
adásain szereplõ és szerzõ is
volt egyben, s ez utóbbiként
ért el a közelmúltban orszá-
gos sikert, a mûvészeti isko-
la és városunk dicsõségére.
A Klebelsberg Mûvelõdési
Központ által meghirdetett
amatõr humoristáknak szóló
Humor Percek címû pályá-
zat döntõjébe jutott közel
százhetven pályázóból, Ta-
nyasi lámúr címû jeleneté-
vel. A zsûri tagjai: Maksa
Zoltán humorista, Sinkó Pé-
ter, a Rádiókabaré mûsor-
szerkesztõje, Litkai Gergely
humorista, a Dumaszínház
fõszerkesztõje. Maksa Zol-
tán megdicsérte a fiú mun-

káját, kiválónak tartotta a rí-
meket és a poénokat. A pozi-
tív kritika további munkára
sarkallja Szabolcsot, aki
most a középmezõnyben
végzett a döntõsök között, de
legközelebb is pályázik. Már
bátran kiáll alkotásaival,
amelyeket elõször Hefner
Erika tanszakvezetõnek mu-
tatott meg a tanszak indulá-

sakor, s a pályázat elküldése
is a tanárnõ bátorításának
köszönhetõ. Jelenleg egyik
novellájának megfilmesíté-
sén dolgozik a színjátszós
csapattagokkal, a két részes
pszichokrimit könyvalakban
is szeretné megjelentetni, a
filmmel pedig a jelenlegi ter-
vek szerint a 14. Országos
Diák- és Ifjúsági Filmszem-
lére neveznének, amelyet
augusztusban rendeznek a
fõvárosban. Szabolcs puszta-
hencsei születésû, tanulmá-
nyait a szekszárdi Illyés
Gyula Fõiskolán szeretné
folytatni moderátor- vagy
média és kommunkáció sza-
kon. Kiváló tanulmányi
eredménye a biztosíték,
hogy ez a terve sikerülhet.
Hobbija az írás, a zenehall-
gatás, és ritkán, de eljut a
barátokkal buliba, koncer-
tekre.                           bézsé

Kvíz

Elsõ kérdéssorunk városunk híres szülötteihez kötõdik. A megfejtéshez segítséget nyújthat
lapunk Híres paksiak, paksi hírességek címû rovata.

1. Ki az a XIX. századi nagytudású teológus, aki 1831-ben született Pakson, és a pécsi

egyetemen tanított mûvelõdéstörténetet?

A. Rézbányai János B. Rosti Pál C. Kolonics János

2. Ki az a XIX. századi, paksi születésû orvos, aki Balassa János mellett tanult mellkas-

sebészetet?

A. Pécsi Gabriella B. dr. Hermann Adolf C. Jámbor Pál

3. Ki az 1801-ben városunkban született címzetes püspök, akinek a plébánossága alatt

alakult meg a Paksi Kaszinó?

A. Paksi Mihály B. Trebitsch–Lincoln C. Daróczy Zsigmond

Majoros Irén Erzsébet és
Lakiné Dobai Judit közös ki-
állítása nyílt meg kedden a
Dunakömlõdi Faluházban. A
Hóvirág harangja címû tárla-
tot, melyet március 29-ig lehet
látogatni, Wollner Pál nyitotta
meg. A megnyitón Kiss Zol-
tán és népzenész társai közre-
mûködtek, valamint Oláh Zol-
tán és Juhász Mária Johanna
mondott verset. A paksi Majo-
ros Irén Erzsébetnek nem ez
az elsõ bemutatkozása, Du-
nakömlõdön is láthatta már a
közönség mûveit. Ezúttal az
elmúlt évek alkotásait gyûj-
tötte össze, köztük olajfestmé-
nyeket, fára festett képeket.
A faluházban nyílt tárlaton
úgynevezett varrott versek is
láthatóak. Majoros Irén Er-
zsébet az elsõ ilyen falvédõket
József Attila születésének szá-
zadik évfordulójára, az õ ver-
seivel díszítve készítette. Az-
óta saját alkotások is kerültek
vászonra. Az õ felkérésére
társult a tárlathoz Lakiné
Dobai Judit, aki boszorkány-
babákat készít. A szintén pak-
si alkotó most lépett elõször
közönség elé. Különbözõ kézi-
munkákkal tíz éve kezdett
foglalkozni édesanyja unszo-
lására, szülés utáni depresszi-
ója enyhítésére. Akkor kará-
csonyi díszek gyártásával kö-
tötte le magát, azóta portré-
kat is rajzolt, újabban pedig
természetes anyagokból ké-
szít boszorkánybabákat sokak
örömére.

-tünde-

Hóvirág harangja

Szerkesztõségünk játékra invitálja olvasóit. Oldja
meg kvízünket öt lapszámon keresztül, és a helyes
beküldõk között wellness hétvégét sorsolunk ki.
Megfejtéseiket fordulónként postán, e-mailben vagy
személyesen juttathatják el szerkesztõségünkbe.
Aki mind az öt fordulóban helyesen válaszol, annak
ötszörös esélye van a nyereményre!
Címünk: Paksi Hírnök, 
7030 Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
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Fotó: Molnár Gyula

Nyolcadik alkalommal szer-
vezte meg jótékonysági est-
jét a Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnázi-
um.  A rendezvény egyrészt
bemutatkozási lehetõség a
gyerekeknek, az érdeklõdõk
láthatják, milyen mûvészeti
nevelés folyik az iskolában,
másrészt az esten befolyt
összeg fejlesztési forrást je-
lent az intézménynek. A mû-
velõdési központ színházter-
me zsúfolásig megtelt, és a
színfalak mögött is népes
társaság várakozott a színre
lépésre, hiszen az iskola drá-
macsoportjai mellett az alsó

tagozatosok mindegyike fel-
lépett.  A hagyományokhoz
hûen nem árusítottak je-
gyet, a vendégekre bízták,
mekkora összeggel kívánják
támogatni az iskolát. Stal-
lenbergerné Madarász Vero-
nika iskolaigazgató úgy tájé-
koztatott, hogy körülbelül
250 ezer forint gyûlt össze,
amit eszközbeszerzésre for-
dítanak. Legközelebb ápri-
lisban lehet látni a Balogh
Antal iskola diákjait a szín-
padon, akkor a drámatago-
zatos csoportok jelentkez-
nek majd önálló esttel.

-gyöngy-

Szakmai látogatásra érkez-
tek vendégek a Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtárba Jász-
berénybõl, a helyi Városi
Könyvtár és Információs
Központtól. Az intézmények
között régi a kapcsolat,
gyakran találkoznak munka-
társaik különbözõ szakmai
programokon. Egy ilyen ta-
lálkozón született meg a lá-
togatás gondolata, ugyanis a
jászberényi kollégákat érde-
kelte, hogy a paksiak milyen
tapasztalatokat szereztek az

úgynevezett TextLib könyv-
tári rendszer használatáról a
leltározásban. A helyi
könyvtár 2005-ben már elvé-
gezte a rendszerrel ezt a fel-
adatot, a jászberényi könyv-
tárban pedig most jött el az
ideje. Nem ez volt egyéb-
ként az elsõ alkalom, hogy
tapasztalataik átadására
kérték könyvtárosainkat, a
közelmúltban hasonló céllal
Dunakeszirõl jártak náluk
vendégek.

-gyöngy-

Tapasztalatcsere

Új vezetõségi tagot válasz-
tott, éves programtervet ké-
szített közgyûlésén az atom-
erõmû nyugdíjasklubja. Ta-
valy komoly változás történt
az életükben, egyesületté
alakult a klub. Akkor új, hét-
tagú vezetõséget is válasz-
tottak, az élén Szanyi Nagy
Jánossal. Az elnökség egyik
tagja nemrégiben távozott,
helyére Kovács Istvánnét
választottak a minap tartott
közgyûlésen. Itt fogadták el
az idei programtervet is,
amely – mivel az jól bevált –
sokban hasonlít a tavalyira
és természetesen más nyug-
díjasklubokéra is, hiszen
mindenütt hasonló a klub-
élet. Klubnapokat tartanak,
kirándulnak, gyógyfürdõkbe
és színházba járnak. Együtt
vannak hétköznapokon, gya-

korta ünnepelnek közösen.
Az atomerõmû nyugdíjasai-
nak némileg kiváltságos a
helyzete, köszönhetõen a
Paksi Atomerõmû Zrt. támo-
gatásának, jobbak a lehetõ-
ségeik, mint másoké. Egy-
részt kiváló helyük van,
amelyet a társaság biztosít
számukra, sõt még a rezsit is
állja. Itt igen kulturált, tá-
gas, kényelmes körülmé-
nyek között tarthatják klub-
találkozóikat legalább heten-
te kétszer, ha van rá igény,
többször is. Szanyi Nagy Já-
nos elmondta, kirándulása-
ikhoz kedvezményesen vagy
díjmenetesen kapnak évente
két-két alkalommal autó-
buszt, illetve a társaság
anyagilag is segíti a klub
mûködését. 

-vida-

Tartalmas nyugdíjas évek

Idén is folytatja a munkát az
„Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány Asztma és Aller-
gia Klubja. Legutóbbi össze-
jövetelüket, a PA Zrt.
Egészségközpontjában tar-
tották, ahol az ÁNTSZ helyi
munkatársainak segítségé-
vel, többek között vérnyo-
másmérésre, koleszterin-
szint-mérésre nyílott lehetõ-
ség. Emellett egészségmeg-
õrzést szolgáló termékeket,
illetve egy méregtelenítõ be-
rendezést ismerhettek meg.
Az ilyen alkalmak mellett a
klub havi találkozóin külön-
bözõ elõadásokat hallgatnak
meg, rendszeresen mennek
kirándulni, az úti cél elsõsor-

ban valamelyik gyógyfürdõ,
gyógybarlang. Legközelebb
március 20-án találkoznak,
amikor dr. Ligeti Judit bõr-
gyógyász szakorvos tart elõ-
adást a bõrbetegségekrõl,
áprilisban pedig egy sze-
mész orvos lesz a vendégük.
Az év második felében
dietetikus segítségével kü-
lönbözõ ételeket készítenek,
de megünneplik együtt a ka-
rácsonyt, illetve elutaznak
Lengyelországba egy hosz-
szabb gyógyüdülésre. A
klubnak körülbelül 20 állan-
dó látogatója van, program-
jaik középpontjában mindig
az egészség áll.  

-gyöngy-

Központban az egészség

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége meghívására
Paksra látogatott Tegzes Katalin budapesti szerzetes nõ-
vér, tudtuk meg Gangel Margittól, a szövetség elnökétõl.
A nõvér a mûvelõdési ház nagyklubjában közel száz érdek-
lõdõ elõtt tartott elõadást Megszelídült számomra a gyász
okozta bánat címmel. Valós élettörténetekbõl próbálta át-
adni a hallgatóságnak, miként dolgozható fel életünkben a
gyász. Elõadásának legfõbb mondanivalója, hogy soha
sem szûnhet meg az élet igenlése, a fájdalom elviseléséhez
pedig van segítség. A jelenlévõk személyesen is elbeszél-
gethettek a nõvérrel az elõadás után.   

bzs

Jótékonysági est
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Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent balra és lent), Olasz Zsolt (középen jobbra)

Egy ötlet, egy megfelelõ
hely, egy kreatív csapat, tá-
mogatók, segítõk sora és né-
mi munka. Tulajdonképpen
nem kell, s nem kellett sem-
mi más a második paksi
korifarsanghoz. Illetve
mégis! Kellettek játszani
szeretõ gyerekek, játékos
kedvû felnõttek, akik elfo-
gadták a meghívásunkat. A
csapat nem sokban változott
tavaly óta, a Paksi Hírnök, a
TelePaks, a Fortuna Rádió,

a Paksi Sportegyesület
és a Kreatív Fiatalok
Társasága hívta mó-
kázni a paksiakat.
Azon túl, hogy ajándé-
kok, fánk, hangosítás
és egyéb kellékek után
futottunk, az eget kém-
leltük és az idõjárás-
elõrejelzéseket vizslat-
tuk. Az utóbbi hetek
ugyanis nem voltak ép-
pen jéghízlalóak, s a
mûjégpálya is hol nyit-
va volt, hol nem. A
korifarsang napjára
kegyeibe fogadtak ben-
nünket az égiek. Az

idõjárás nem volt teljesen
tökéletes, a nap sütötte a je-
get, ami ettõl persze olvadt,
a metszõ szél viszont a kor-
csolyázókat dideregtette.
Ennek ellenére benépesült
a pálya, két kifogyhatatlan
tréfamester, Aki doki – azaz
Akkermann Gábor – és Jocó
bohóc – vagyis Weisz József
– garantálta a jókedvet. A
jelmezversenyre néhány hí-
ján ötvenen neveztek a jel-
mezben érkezettek közül, az

ügyességi versenyre vala-
mivel kevesebben. A legap-
róbb álarcos-korcsolyás
még az óvodás kort sem töl-
tötte be, de papák-mamák is
maskarát öltöttek. A ver-
senyzõket, nézõket forralt
borral, forró teával, farsan-
gi fánkkal vendégelték meg
a szervezõk, s ajándékkal
jutalmazták a legötletesebb
jelmezek viselõit. A pálmát
a Tótágas, a Porszívó és az
Indiánok vitték el. Az elsõ
jelmezt Sebõk Kristóf visel-
te, a másodikat Tóth Attila
Márk, a harmadik pedig

Nemes Emíliát, Nemes Edi-
tet és Tóth Fruzsinát rejtet-
te. Rajtuk kívül még majd’
tucatnyian kaptak ajándé-
kokat.

Mivel tavaly nagy durra-
nással, szépségkirálynõ-
avatással zárult a kori-
farsang, a szervezõk idén
sem „adták alább”.  Sztárok
a jégen mottóval Fekete
Pákó és Fekete Pákóné is
vendége volt a rendezvény-
nek. Az énekest Heisler Ju-
dit, feleségét Kovács Tibor
alakította.

-vt-

Jól csúszott a farsangi fánk a maszkabálon

Javában tart a báli szezon,
egymást érik a különbözõ
intézmények, szervezetek,
baráti társaságok rendezvé-
nyei. Nagyon várta ezt az
idõszakot a csámpai lovas
társaság is, hogy immáron
második alkalommal meg-
rendezzék báljukat, amely
tavaly, és most már tudjuk,
idén is nagy sikert aratott.
A rendezvényt batyusnak
hirdették, így a meghívón
akár az is szerepelhetett
volna, hogy „ha jöttök, lesz-
tek, ha hoztok, esztek”. Jöt-
tek is a vendégek szép
számmal, több mint kétszá-
zan, és bizony ízletes nedûk-
ben, ínycsiklandó harapni-
valóban sem volt hiány. A

hangulatra sem lehetett pa-
nasz, errõl a zenekar és az
esten fellépõ Akrobat tánco-
sai mellett maga a társaság
is gondoskodott. Úgy fél ti-

zenegy felé járhatott az idõ,
amikor kiálltak vagy hú-
szan, és illõ öltözetben, azaz
csizmában, ingben, farmer-
ben, kalapban country tán-

cot jártak. A táncos társa-
ság magját is a lovasok al-
kotják, két hónapja ötlötték
ki, hogy mûsorral készülnek
a bálra. Tán maguk sem hit-
ték, de úgy tûnik, hogy elõ-
adásuk nem egy alkalomra
szólt, máris vannak újabb
felkéréseik, sõt klubként
szeretnének tovább mûködni
Pakson. Ez nem is annyira
meglepõ, hiszen mindig kita-
lálnak valami újat. Hogy
csak néhányat említsünk,
rendszeresen kirándulnak
hol drótszamáron, hol lóhá-
ton, rendeztek már lovas
pikniket, szemétszedési ak-
ciót, és többen tagjai egy
másik táncos lábú csoport-
nak is, akik keddenként a
csámpai közösségi házban
néptáncot tanulnak. 

-gyöngy-

Bemutatkozott a country klub
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Fotó: Paksi Hírnök archív

www.rakoczi-paks.sulinet.hu
Mint egy mesebeli erdei faliúj-
ság, melynek a szélét faleve-
lekkel díszítették. Világos és
áttekinthetõ felületén nem ve-
szik el a látogató, az informáci-
ók rendszerében kis fatáblács-
kák kalauzolnak a keresett in-
formációkhoz a legrövidebb
úton. A közölt adatok tömörek
és lényegre törõk. Nem mellé-
kesen olyan betûnagyságúak,
hogy a kicsik is olvasni tudják,
akár a mesekönyveket – a
szünidõk meg a fogadóórák
idõpontja õket is érdekelheti,
az iskolai eseményeken ké-
szült fotókról nem is beszélve.
A honlap a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola informatika
tanárainak és igazgató-helyet-
teseinek munkáját dicséri –
árulja el Till Józsefné igazga-
tó. – Az ötlet tulajdonképpen
már rég megszületett, tavaly
tudtuk a technikai feltételein-
ket úgy rendezni, hogy a szü-
lõk számára minden hasznos
tudnivalót tartalmazó honla-
pot készítsünk. Itt szerepel-
nek az iskolai dokumentumok
is, amelyek nyilvánosságát
egyébként a közoktatási tör-
vény elõ is írja – teszi hozzá. –
A honlap megalkotásában sze-

repet játszott a partnerszem-
lélet, ami most a pedagógiá-
ban nagyon elterjedt. A tanu-
lók elõrehaladásában, fejlesz-
tésében oktatásában, nevelé-
sében az iskola nem tudja át-
vállalni a szülõi ház feladatait,
de egyedül a szülõ is nehezen
boldogul, ha nem tartja a kap-
csolatot a segítségére levõ in-
tézménnyel, pedagógusokkal
– magyarázza. Ezért az iskolá-
ban a szülõk tájékoztatásába a
hagyományos eszközökön kí-
vül életre hívták a szülõk-pe-
dagógusok klubját, ahol elsõ-
ként a pedagógusok által leg-
fontosabbnak ítélt témákat
dolgozták fel. Kezdõ prog-
ramként tanulás-módszertani
kérdéssel foglalkoztak A ta-
nulás tanulása címmel, ennek
az elõadásnak az anyaga is
megjelenik a honlapon. – A
egyik legfontosabb kérdés,
hogyan tanuljon a diák, és ho-
gyan tud ebben a szülõ segí-
teni. Ehhez ismerni kell, mi-
lyen feltételei vannak ebben
az esetben a hatékonyságnak,
és miért fontos az, hogy meg-
felelõen motivált legyen a ne-
buló, látnia kell a „miérteket”
is a tanulás során.                     

-gy-

Gyerekbarát honlap

Nem csak a neve változott a
paksi munkaügyi kirendelt-
ségnek, egyéb jogi változá-
sok is érintik az ott folyó
munkát. A Dél-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Köz-
pont Paksi Kirendeltségének
vezetõje, Feilné Szombat
Csilla elmondta, januártól
nagyon fontos változások lép-
tek életbe a támogatási rend-
szerben. A foglalkoztatás-bõ-
vítõ bértámogatást illetõen
korábban a támogatás vagy a
bérre, vagy a járulékra járt,
ezért mintegy 40 támogatási
forma volt, melyet a munkál-
tatók igénybe vehettek, ha ál-
láskeresõt foglalkoztattak,
most pedig a kettõ együttes
támogatásáról beszélhetünk.
Az EU-s jogharmonizációnak
köszönhetõen a támogatha-
tók köre nagyban bõvült. A
25 év alattiak közül a pálya-
kezdõk épp úgy ide tartoz-
nak, mint az 50 év felettiek és
a legfeljebb alapfokú kép-
zettséggel rendelkezõk.
Számtalan szociális szempon-
tot is figyelembe kell venni. S
ezzel még nem zárult le az új-
donságok köre: ha a hátrá-
nyos helyzetû személy az ál-
lását elveszti, két kivétellel
azonnal támogatható (eddig
ez félévi regisztráció után

volt lehetsé-
ges), ponto-
sabban az
õket alkal-
mazó vállal-
kozók rög-
tön igényel-
hetik a járu-
lékos mun-
kabér 50%-
os finanszí-
rozását, im-
már 12 hó-

napon keresztül. Megszûnt
azonban a cég továbbfoglal-
koztatási kötelezettsége. – A
változások munkatársainktól
még körültekintõbb eljárást
követelnek, sokkal alaposabb
interjú készítése vált szüksé-
gessé, és nem csak az állást
keresõk körében – teszi hoz-
zá az intézményvezetõ.             

Nelli

Munkaügyi újdonságok 

Az intézmény nem csak tá-
mogatást nyújt, szolgáltat
is. Egyre gyakrabban hasz-
nálják az internet adta lehe-
tõségeket. A munkáltatókat
a jogszabályokról és a pályá-
zati lehetõségekrõl kell mi-
nél aktuálisabban értesíteni,
de ma már egyre gyakrab-
ban történik ilyen módon az
adatok lekérése, kérdõívek
kitöltése is. Az álláskeresõk
a kirendeltségben elhelye-
zett négy számítógépen kí-
vül Pakson a városi könyv-
tárban, a kistérség egyes te-
lepülésein (Pusztahencse,
Györköny, Sárszentlõrinc,
Kajdacs, Pálfa és
Dunaszentgyörgy) pedig a
teleházakban elhelyezett
Foglalkozás-információs
Pontokon (FIP) juthatnak
internetes segítséghez.

A Szociális-és Munkaügyi Minisztérium honlapján több
kedvezõ lehetõséggel találkozhatnak a beruházásra készülõ
vállalkozók. Új munkahelyek létesítésére, meglévõk
bõvítésére szól az egyik, a másik az ehhez kapcsolódó szemé-
lyi ráfordításokat támogatja, a harmadik pedig a távmunkát
lehetõvé tevõ vállalkozásoknak nyújt segítséget. 

Tízezer fiatalt várnak Eu-
rópa különbözõ országaiból
a IX. Európai Ifjúsági Zenei
Fesztiválra. A rendezvényen
jelentõs szerepet kapott a
paksi Pro Artis mûvészeti
iskola. A fesztivált az Euró-
pa hatezer zeneiskoláját ma-
gába foglaló EMU rendezi
Pécsett. A paksi intézmény
a korszakok zenéjébõl a
honfoglalást jeleníti meg a
megnyitó gálán, május 18-
án. Ebben a produkcióban
Juhász Kitti mûködik közre,
a reneszánsz egyes jelenete-
iben pedig a Camerata Pro
Artis vonós együttes és az

iskola tanárai által vezényelt
Tolna megyei zenekar vesz
részt. Hartmann József
igazgató szerint azért van
nagy jelentõsége ennek,
mert a népes zenei rande-
vún saját szólóval a pécsin
kívül csak a paksi zeneiskola
lép fel.

Jótékonysági bált ren-
deztek a Napsugár Óvoda
Munkácsy utcai tagóvodá-
jában. Az intézmény által
létrehozott alapítvány ja-
vára közel 200 ezer forint
bevételt hozott a rendez-
vény, az összeget technikai
eszközök, sportfelszerelés
és udvari játékok vásárlá-
sára fordítják.

Röviden



A téma az utcán hever… Megesik,
hogy szó szerint. Nos, ezt szeretném
megelõzni, azzal, hogy így március idu-
sához közeledve a tömegrendezvények
veszélyeirõl írok.  

A Föld népességnövekedése, a köny-
nyebbé váló közlekedés miatt egyre
többen látogatják a különbözõ rendez-
vényeket, kis hazánkban nem mellesleg
a kiélezett belpolitikai helyzet okán is.
Tömegrendezvény egy sportmérkõzés,
tüntetés, de említést érdemel a bevá-
sárlóközpontban összegyûlt tömeg is. A
csoportos emberi magatartás egyik
legkatasztrofálisabb megjelenési for-
mája a pánik, a tömeges, fejvesztett
menekülés. Ezt a viselkedést gyakran
életet veszélyeztetõ szituációk váltják
ki, például tûzeset egy zsúfolt épület-
ben, természeti katasztrófák, esetleg
rohamrendõrök megjelenése… 

Hogyan alakul ki a pánik? Az emberi
agy a veszély elkerülése érdekében au-
tomatikusan próbál védekezni. Blok-

kolja a gondolkodást, „vészhelyzet”
üzemmódra kapcsol, és csak az ösztö-
nök mûködnek: „pánik van, tehát me-
nekülni kell”. (Éppen úgy, mint az álla-
toknál. Az állatvilágban is az nyer és az
éli túl, aki gondolkodás nélkül azonnal
reagál.)

Amikor a tömeg felismeri, hogy élet-
veszélyes helyzet alakult ki, mindenki
gondolkodás nélkül a legegyszerûbb
megoldást választja: azt csinálja, amit a
többiek. Meggyorsítják lépteiket,
melynek következtében egyre közelebb
kerülnek egymáshoz, és megkezdõdik a
lökdösõdés, a kijáratoknál dugulások
és tömörülések keletkeznek. Az össze-
préselõdött emberek tömege hatalmas
erõt fejt ki, mely képes meghajlítani
acélból készült terelõket, kerítéseket,
vagy ledönteni az útjukba kerülõ fala-
kat. 

A katasztrófahelyzetben kialakult
„csordamagatartás” nehezen számol-
ható fel, ezért lehetõség szerint a meg-

elõzésre kell törekedni. Mindenek elõtt
szükség van egy olyan emberre, aki te-
kintélyével és határozottságával meg-
elõzheti a pánik kialakulását, illetve
megállíthatja annak terjedését. (Kár,
hogy vezetõ politikusaink nem olvas-
sák a Paksi Hírnököt!) Elsõrendû fon-
tosságot élvez még az emberek kellõ
tájékoztatása, a rend és fegyelem
fenntartása. 

Mit tegyünk, 

ha a pánik már kialakult? Egy régi
bölcsesség, „a lassan járj, tovább érsz”
gyakorlati alkalmazása tûnik a legész-
szerûbb és legegyszerûbb megoldás-
nak: haladjunk normális léptekkel, így
könnyebben kászálódunk ki a tömegbõl
vagy jutunk el a kijáratig, mintha ro-
hannánk. Maradjunk nyugodtak, hig-
gadtak! Vigyázzunk társainkra! Ha sé-
rült embert látunk, vigyük védett hely-
re! Nyugtassuk meg, öntsünk belé
erõt! Minél hamarabb értesítsük a
mentõket. Nem tudom, hogy önök hogy
vannak vele, én mindezek ismeretében
sem lettem nyugodtabb…

Hahn Szilvia
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Kész katasztrófa!
Tömegrendezvények

A hír, hogy cipõbolt nyílt a Du-
na Hotel földszintjén, mond-
hatnánk hírlapi kacsa. De, hát
nem zörög a haraszt… A Duna
Hotelben valóban lehet lábbe-
liket vásárolni. Az itt kínált MBT
ugyanis annak ellenére, hogy
elsõ ránézésre úgy tûnik, nem
cipõ, hanem egy sportgyógy-
ászati segédeszköz. Haté-
konysága a helyes használa-
ton múlik. Az MBT egy új meg-
oldásrendszer egyes civilizáci-
ós betegségek, mint például a

lúdtalp, az izü-
leti problémák,
a derékfájás, a
n a r a n c s b õ r
vagy az elhízás
kezelésében,
és egy lehetõ-
ség a fentiek
megelõzésére.

Akinek fáj a
dereka, a tér-
de, a bokája, a
háta, a nyaka,

ízületei, izmai, nem jó a testtar-
tása, elégedetlen az alakjával,
lúdtalpa van, nem él egészsé-
ges életet, az MBT jelentheti
megoldást. 

Ez a lábbeli egy instabil
sporteszköz, ami egésznapos
viselet során megóvja a szer-
vezetet minden olyan káros
hatástól, amit az egyenes tala-
jok okozhatnak. Az MBT
gyógytornász, személyi edzõ
és masszõr egy személyben!
Éppen ezért maga a vásárlás

is eltér a megszokottól. Az el-
sõ lépés egy komputeres
talpvizsgálat, a következõ a
helyes méret, majd a vevõnek
tetszõ modell kiválasztása.
Ezek után következik a helyes
járás elsajátítása szakértõ se-
gítségével. 

Végül a legfontosabb, aki
MBT-t vesz, nem cipõt vásá-
rol, hanem az egészségébe
fektet be. 

A Paksi MBT Pont a Duna
Hotelben hétfõtõl-péntekig 10-
tõl 18 óráig, szombaton 9-tõl
13 óráig tart nyitva. A talpvizs-
gálatot gyógytornász végzi.
Márciustól ugyanitt gerinctorna
és MBT walking indul.

Telefon: 20/523-8003
Az MBT sportgyógyászati

eszköz, mely instabil talpszer-

kezete révén, az izomzat refle-

xes megfeszülésével óvja a

szervezetet minden olyan ká-

ros hatástól, amit a sima, ke-

mény talaj okozhat. A mester-

ségesen kialakított talajt egye-

netlenné változtatja, visszaadva

ezzel a munkát minden izom-

csoportnak. Egy izületkímélõ

járástechnika és segédeszkö-

ze a bárhol viselhetõ MBT láb-

beli.

Az MBT-ben a testtartás

egyenes lesz, a gerinc és az

ízületek tehermentesítõdnek, a

láb- és törzsizomzat erõsödik.

Viselése elõsegíti a feszes,

görcsös izomzat ellazulását,

csökkentve így a merevségbõl,

az egyoldalú terhelésbõl eredõ

fájdalmat. Mindezen hatásai

mellett javítja az egész test

vérkeringését és ezzel a

szövetek anyagcseréjét.     (X)

MBT: Amivel Ön biztosan jól jár
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Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)

Lehet, hogy a
házasságok az
égben köttet-
nek, de ez nem
jelenti azt, hogy
az esküvõk
mentesek len-
nének az em-
beri gyarlóság-
tól. Ezt példáz-
za IV. György

király és Braunschweigi Karolina hercegnõ
1795-ben kötetett menyegzõje is. A krónikák
szerint a cseppet sem lelkes võlegény olyan
részeg volt, hogy a két võfély támogatta az
oltárhoz. Az esküvõ alatt magába roskadva
ült, majd hirtelen menekülõre fogta a dolgot,
mire apja, III. György erélyesen visszanyom-
ta székére. Amikor az érsek megkérdezte,
hogy van-e valamilyen akadálya a házasság-
nak, a võlegény hangosan zokogni kezdett.
Ezek után aligha meglepõ, hogy IV. György a
nászéjszakát a hitvesi ágy helyett a kandalló
mellett töltötte. 

Korabeli võlegényünk önfeledt boldogságá-
val vetekszik annak a – ma már nagymama
korú – paksi menyecskének a lelkesedése,
akit annak idején a falu egyik legmódosabb
legénye „kísért” az oltárhoz. A hozománnyal
nem is volt gond, a szülõk mindkét oldalon
kitettek magukért, a problémát a menyasz-

szony rátartisága okozta. Julis, aki maga
sem volt egy szépség (olyannyira nem, hogy
állítólag gyermekkorában csontot kötöttek a
nyakába, hogy legalább a kutya játsszon ve-
le), úgy találta, jövendõbelije túlságosan csú-
nya ahhoz, hogy végigvonuljon vele a fõut-
cán.  Megemelte hát mennyasszonyi ruhája
alját, és amolyan emberes léptekkel nekivá-
gott a kerteknek. A násznép a döbbenettõl
egy darabig szólni sem tudott. Elsõként a
lány anyja kapott észbe, kiabálni kezdett,
hogy „állj meg Julis, állj meg”, ez azonban
csak még gyorsabb léptekre sarkalta a
mennyasszonyt, úgy hogy szégyen ide, szé-
gyen oda, mindannyian a menyasszony után
lódultak. A kertek alatt vonuló, vagy inkább
trappoló esküvõi menet a következõképpen
nézett ki: Elöl vágtázott a mennyasszony, az-
tán jött az örömanya és a szitkozódó öröm-
apa, majd pedig kisebb nagyobb csoportok-
ban, ki hogy bírta a tempót, a többiek. A võ-
legény a menet legvégén battyogott…

Így értek a templom elé, ahol aztán rendez-
ték soraikat, s mintha mi sem történt volna,
szépen, méltóságteljesen vonultak az úr,
pontosabban a pap színe elé. A lakodalom-

ban már mindenki önfeledten mulatott, ap-
róbb zavart mindössze egy hirtelen jött fel-
hõszakadás okozott…  A sátor több helyen
átázott, melynek következtében, a csordogá-
ló esõvíztõl a finom tyúkhúsleves kissé felhí-
gult. A problémát néhány, kissé kapatos ven-
dég oldotta meg, méghozzá úgy, hogy az
esõtõl megereszkedett sátorból botokkal
„lökték” ki a vizet, nem számolva Newton
törvényével mely szerint az anyag nem vész
el, maximum máshol folyik le… No de nem
csigázom tovább érdeklõdésüket; a több
hektó esõvíz végül a zenészek nyakába zú-
dult!  Ezt a menyegzõt aztán sokáig emleget-
ték a városban, az idõsebb emberek emléke-
zetében még most is él. 

Mint ahogyan – más okokból ugyan – de
örökre emlékezetes maradt Maria del Pozzo
della Cisterno hercegnõ és Amadeo, D’Aosta
hercegének esküvõje is. A Torinóban, 1867.
május 30-án rendezett frigy alatt a menyasz-
szony öltöztetõnõje felakasztotta magát, a
palota kapuõre átvágta saját torkát, a cere-
móniát levezénylõ ezredes napszúrást kapott
és összeesett, az állomásfõnököt elgázolta
az a vonat, amelyen az ifjú pár nászútra in-
dult, az olasz király, vagyis az örömapa
szárnysegédje leesett a lóról és meghalt, a
násznagy pedig fõbe lõtte magát. 

Máskülönben minden simán ment. 
Hahn Szilvia

Plörõ

Különös menyegzõ

Nem is olyan rég hallottam, hogy
Dunakömlõdön útjára indítottak egy
akciót, melynek keretében hagyomá-
nyos kömlõdi ételek receptjeit gyûjtik
össze. Ennyi elég is volt nekem, egybõl
kiruccantam a faluházba, ahonnan
utunk Bodó Katalinnal, a faluház veze-
tõjével id. Forster Józsefné, Emike né-
ni otthonába vezetett. Emike néni fan-
tasztikusan friss asszony, tele élmé-
nyekkel, emlékekkel, melyek közül né-
hányat szívesen megosztott velem is.
Tavaly jött haza hosszú évek után Né-
metországból, és itthon azonnal felvet-
te a fonalat. Pontosabban a tût és a cér-
nát. Egész életében rengeteget varrt.
Látogatásomkor is éppen egy kötényt
állított össze a szomszédasszonynak.
Elmesélte, hogy mikor visszaköltözött
Kömlõdre, az egyik legnagyobb élmé-
nye az volt, hogy a menye elkészítette
neki a kedvenc ételét. Ezt az ízt bizony
a németeknél nem találta meg. A falusi
téli káposzta füstölt oldalassal eredetei

kömlõdi étel, Emike néni szerint még a
szomszédos településeken sem készí-
tik, hacsak nem áttelepült kömlõdiek.
Emi néni fiatal korában nem nagyon
volt téli vitaminforrás, a szükséges
mennyiséget a savanyú káposztából pó-
tolták. 

A hagymát kevés zsiradékon meg-
dinszteljük, megszórjuk pirospapriká-
val, majd rátesszük a káposztát, felen-
gedjük kevés vízzel és beletesszük az
oldalast is. Amíg ez fõ, addig elkészít-
jük a betétet. A kenyeret kis kockákra
vágjuk, majd egy serpenyõben némi
zsírban kicsit megpirítjuk. Hozzáönt-
jük a lisztet és a vizet, aztán kanállal ki-
sebb méretû gombócokat formázunk,
amit egybõl a majdnem kész káposzta
mellé teszünk. Emike néni szerint sok-
kal jobb így, mint vízben kifõzni, mert
jobban átjárják az ízek. Sót sem kell
hozzáadni, mivel a káposzta is, meg az
oldalas is sós. Ha éppen kifogytunk ott-
hon a füstölt oldalasból, akkor elkészít-
hetjük kolbásszal is, de a valódi kömlõ-
di ízeket mégis a füstölt oldalassal ké-
szült káposzta varázsolhatja a szánkba.

sete

Hozzávalók: fél kg savanyú káposzta,
4 szelet füstölt oldalas, 1 fej vörös-
hagyma, 1 szelet kenyér, pirospaprika,
20 dkg liszt, víz. 

Mit süt-fõz ma?

id. Forster Józsefné



Zomborka Zoltán Budapes-
ten született, ott is nõtt fel.
Eleinte színésznek készült,
késõbb meg azt gondolta,
hogy zenész lesz. Végül a mû-
vészetektõl távol esõ telefon-
mûszerész pályát választotta.
Azt mondja, azért, mert a
bátyja is a Puskás Ferenc
Szakközépiskolába járt. Egy
évet dolgozott egy mûszaki
boltban eladóként, majd el-
hagyta a mûszaki pályát. Kol-
légájával közösen videotékát
nyitottak, aztán Zoli kiszállt,
és nyitott egy sörözõt. Úgy
gondolták, vidéken több a le-
hetõség, ezért késõbb Pink
Paks néven Pakson nyitottak
szórakozóhelyet. Zoli aztán a
Proton Clubbal próbálkozott,
melyet az általa nagyon ked-

velt elektronikus tánczenére
alapozott, de mint utóbb ki-
derült, erre nem volt elegen-
dõ kereslet. – A vállalkozás fi-
noman szólva megbukott, eb-
bõl viszont többet tanultam,
mint bármelyik sikerembõl –
mondja. Kezdettõl foglalko-
zott koncertszervezéssel. A
magyar zenei élet színe-java
megfordult már a Café Bon-
góban, melyet a Vaszkó csa-
láddal közösen immár hét éve
üzemeltet. A Bongó belsõ el-
rendezése egyébként Zoli
fantáziájának szüleménye, de
lakásának nappalijában talál-
ható, saját kezûleg épített
kandalló, vagy a hajópadlóval
borított konyha is belsõépí-
tész vénáról tanúskodik. Leg-
többen azonban a rádióból is-

merik õt: a hallgatók 12 éven
át szinte naponta találkozhat-
tak a hangjával. Nagyon
büszke arra, hogy olyan híres
elõadókkal készíthetett ri-
portot, mint Dj Bobo, vagy a
Scorpions. Úgy tûnik azon-
ban, hogy rádiós pályafutása
leáldozóban van. A rádió tu-
lajdonosai szorosabb gazdál-
kodásra kényszerültek, s sze-
rinte annak köszönhetõ, hogy
a megszorítás kárvallottja
lett, hogy õ mindig a talpára
esik. Most sem esett kétség-
be, hamar talált munkát ma-
gának: a Paksi FC PR mene-
dzsereként az a feladata,
hogy a futballcsapatot nép-
szerûsítse, minél több nézõt

csalogasson
a pálya szélé-
re. Reméli,
hogy azok az
emberek is
megszeretik
ezt a sportot
és a csapa-
tot, akik
most még
nem is tud-
ják, hogy
Paksi FC-
s z u r k o l ó k .
Szeretné, ha

a csapat tagjait megszólíta-
nák, autogramot kérnének
tõlük. Mindenesetre õ azon
fog dolgozni, hogy a klub szé-
les körben ismert és szeret-
hetõ legyen. Folyamatban
van az új honlap szerkeszté-
se, túl vannak egy jól sikerült
sajtótájékoztatón, a szurkolói
ankéton pedig minden eddi-
ginél többen vettek részt. A
kosármeccsek közvetítését
már nem tudja vállalni, de
szurkol a csapatnak, és to-
vábbra is követi az ottani ese-
ményeket. Igen szoros az idõ-
beosztása, fõleg hétvégén. A
munkák nagy része is erre az
idõszakra esik, ráadásul Zoli
iskolába is jár: a Komlósi Ok-
tatási Stúdióban tanul sport-
újságírást. Megszállott Szi-
get-rajongó, és nyaralás köz-
ben is képes elmenni egy bu-
liba, amit kedvenc DJ-je tart.
Szerencsére azonban meny-
asszonya tolerálja ezt a szen-
vedélyét. Amellett, hogy
mostanában a történelmi té-
májú könyveket bújja, két
szenvedélye van, de ezeket
idõ hiányában nem gyakorol-
ja. Egyik a vasútmodellezés,
melyhez a szükséges eszkö-
zöket már most gyûjti, de a
terepasztal megépítése
valószínûleg idõs korára
marad. A másik a nyílméreg-
békák tenyésztése. Ezeket az
állatokat azért szereti, mert
nem ugatnak és szépek. Ma
már el sem tudná képzelni,
hogy Budapesten éljen. Nem
hiányzik neki a zsúfoltság, az
aluljárók hangulata, és céljai
is ide kötik már.            Gyuri
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Fotók: Fonyó Dániel (fent), Molnár Gyula (lent)

A fõvárosban nõtt fel tipikus pesti srácként, Pakson
kiugrási lehetõséget keresett, késõbb pedig nagyon
megkedvelte a várost. Számtalan koncertet szervezett,
sportrendezvényeket közvetített, több szórakozóhelyet
üzemeltetett, és 12 évig volt a Fortuna Rádió munkatár-
sa. Jelenleg a Paksi FC PR menedzsereként a futballc-
sapatot népszerûsíti. 

Jó napot, mi újság?

Zomborka Zoltán

A Deák Ferenc Általános
Iskola hetedik osztályos ta-
nulója ötödik alkalommal
érdemelte ki a 2006-os év-
ben a Tolna Megye Leg-
jobb Sportolójának járó
kupát.  A kupák mellett
száznál több érem tulajdo-
nosa is Leber Nóra, aki
harmadik osztályos kora
óta aktív részese az iskolai
sportéletnek. Röplabdával
kezdte Poór József  irányí-
tásával, s hamarosan az is-
kolai csapat egyik kiválósá-
ga lett. Majd az atlétikába
is belekóstolt,  a távolug-
rást kedveli legjobban, de
valamennyi versenyszám-
ban éremszerzõ. A floor-

ballban is bizonyított már,
többszörös diákolimpiai
bajnok a csapattal. A napi
edzések, gyakori verse-
nyek mellett a tanulást
sem hanyagolja el,  tanul-
mányi eredménye jó, az an-
gol nyelvtanulásban is
eredményes, a vegyész pá-

lya vonzza. Ötödik osztá-
lyos húga szintén röplabdá-
zik, és kitûnõ tanuló. 
Nóra kézügyességét rajz-
versenyeken, plakátverse-
nyeken bizonyította, több-
ször nyert ezen a területen
is, ma már csak hobbiként
rajzol nagyon kevés sza-
badidejében. Nehezen, de
jut idõ a barátnõkre is, mo-
zizásra, télen korizásra,
otthon pedig a számítógép,
könyvek, számára kedvelt
zenék várják. Tanára, Poór
József szerint kiváló ered-
ményei nem tették elbiza-
kodottá Nórát, szerény
maradt, a sporttal szemben
alázatos. A versenyek elõtt
kételkedik önmagában, de
amikor kell, mindent bele-
ad.

bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Leber Nóra
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A hamburgi cselgáncs Otto Szuper Világku-
pán az Atomerõmû SE három versenyzõje lé-
pett tatamira. A világ- és Európa-bajnok Bra-
un Ákos már az elsõ fordulóban vereséget
szenvedett, és elbúcsúzott a további küzdel-
mektõl. A másik paksi fiú, Bor Barna elõször a
szenegáli Bathalyt, majd a németek Európa-
bajnokát, Tölzert verte. A negyeddöntõben a
junior világbajnok francia Riner vazaarival
nyert Barna ellen, aki a vigaszágra került. A
folytatásban elõször az orosz Dzsanajev, majd
az üzbég Tangrijev ellen gyõzött, így a követ-
kezõ összecsapáson már a bronzéremért har-
colt, ahol a junior világbajnok grúz Gujedzsani
ipponnal nyert ellene. Mészáros Anett az elsõ
körben a német junior Európa-bajnok Thiele
ellen jukóval gyõzött, míg a második mérkõzé-
sen a kubai Castillót verte. A negyeddöntõben
a kínai Vanggal szemben maradt alul, így a vi-
gaszágon folytatta. A bolgár Jancseva ellen
ipponnal, a szenegáli Mendy ellen pedig két
jukóval nyert. A harmadik helyért a francia
Morlot következett, a tavalyi moszkvai szuper
Világkupa gyõztesét egy kokával verte, s ezzel
megszerezte a bronzérmet.                     (joko)

Bronz Hamburgból

Hagyományosan minden év-
ben köszöntik Tolna megye
legjobb sportolóit, ahol a
nemzetközi versenyeken el-
sõ hatban végzett versenyzõ-
ket, és a megye sportágan-
kénti legjobbjait díjazzák. Az
elõzõ évekhez hasonlóan a
tavaly is sok paksi siker szü-
letett, így a kitüntetettek kö-
zött szép számmal akadtak
ASE és PSE versenyzõk.

A világversenyeken 1-6. he-
lyezést elért sportolók kö-
zött oklevelet és emléktár-
gyat kapott az Atomerõmû
SE-bõl a cselgáncsozó Mé-
száros Anett és Bor Barna
(edzõ: Hangyási László), a
kajakozó Boros Gergely, a
kenus Kozmann György
(edzõ: Séra Miklós), és a sak-
kozó Fodor Tamás (edzõ:
Lukács Péter), valamint a
Paksi SE karatésa, Pilisi
Krisztina (edzõ: Záborszky
Zoltán).

Tolna megye sportágan-
kénti legjobbja lett a karaté-
zó Rácz Krisztina és Illés Já-
nos (Paksi SE, edzõ:
Záborszky Zoltán), a kosár-
labdázó Mészáros Zalán
(Atomerõmû SE, edzõ: Zsol-
dos András), a labdarúgó
Kiss Tamás (Paksi FC, edzõ:
Lengyel Ferenc), az ökölvívó
Sárközi Béla (Paksi SE,
edzõ: Kajtár László), a röp-
labdázó Leber Nóra (Paksi
SK, edzõ Poór József), a sak-
kozó Papp Gábor (Atomerõ-
mû SE, edzõ: Molnár Béla),
a tájfutó Böröcz Ildikó és
Kiss Péter (Paksi SE, edzõ:
Mittler József), a teniszezõ
Fábián Ágnes (Paksi SE,
edzõ: Fábián László), a ter-
mészetbarát kategóriában
Jakab Éva (Demeter Dél-
Mezõföldi Természetbarát
Egyesület Paks) és Jakab
Albert (Atomerõmû SE), va-
lamint a twirlingezõ
Meczker Bettina (ESZI
DSE, edzõ: Kalmár Lívia) 

joko

Paks kiválóságai

Megkezdte bajnoki szereplé-
sét a Borsodi Ligában a Pak-
si FC labdarúgó csapata. A
tavaszi fordulókból mint köz-
tudott kettõt már lejátszott a
Lengyel gárda, így a 18. já-
téknappal folytatódott a
pontvadászat. Az edzõmecs-
cseken brillírozó paksi
együttes 11-bõl 10-et meg-
nyert, így kellõ önbizalom-
mal várták a zöld- fehérek a
rajtot. Kovács Attila az õszi
idény legjobb élvonalbeli ka-
pusa porcsérülése miatt 3-4
hétre kidõlt, de a Tatabánya
így is verhetõ ellenfélnek
tûnt a nyitányon. A nagyon
várt mérkõzés sajnos már az
elsõ percben eldõlt. Egy ol-
dalszabadrúgást követõen
Kouemaha vette be Bita ka-
puját. Ezt követõen fokoza-
tosan átvette a játék irányí-
tását a PFC, de sérülés mi-
att elõbb Zováthot, majd
Bálót is le kellett cserélnie
Lengyel Ferencnek. A he-

lyükre beállt Buzás és Böde
sem tudott gólt szerezni. Az
elsõ félidõ végén már futó-
szalagon jöttek a paksi hely-
zetek, de egyet sem sikerült
értékesíteni. A második já-
tékrészben Bardi térdsza-
lag-szakadást szenvedett, a
csapat is egyre erõtlenebbé
vált, míg a szervezetten vé-
dekezõ Tatabánya valóság-
gal ölte a focit. A 85. percben
megítélt büntetõt (Kiss Ta-
mást akadályozták szabály-
talanul a büntetõterületen
belül) Buzás végezte el. Lab-
dája a bal, majd a jobb kapu-
fáról Polekszics kapus kezé-
ben kötött ki. Sajnos 1:0-s
vereség a vége. A mérkõzés
után kiderült, hogy Zováth
bokaszalag-húzódást szenve-
dett, így neki is több hetet
pihenni kell. A következõ
fordulóban az FC Fehérvár
ellen 1:1-es döntetlen ért el a
csapat, melyet a meccs elõtt
aláírtunk volna. De a játék

képe alapján gyõzelmet en-
gedett ki a kezébõl a Paks. A
11. percben Kiss Tamás Mol-
nár Zoltán erõszakosságá-
nak és labdaszerzésének kö-
szönhetõen szerzett vezetést
a PFC, melyet egészen a 82.
percig õrzött. Ekkor azon-
ban Kuttor Attila betalált
Pokorni Péter kapujába, de
az izgalmak még nem értek
véget. Kassai játékvezetõ
elõbb Farkas Balázst, majd
Mohl Dávidot is kiállította a
hazaiak közül. A kettõs em-
berelõnyben Kiss Tamás és
Böde lövésénél is nagyot vé-
dett a fehérvári hálóõr, így
pontosztozkodás lett a vége.
Jelenleg a rendkívül sûrû
középmezõnyben a Paksi FC
10.helyen áll a Borsodi Ligá-
ban. A következõ fordulóban
március 10-én a listavezetõ
MTK fiataljai látogatnak a
Fehérvári útra. A találkozó
14.30-kor kezdõdik.

efgé

Két meccs, egy pont

Február végén befejezõdött a 2007. évi te-
remlabdarúgó bajnokság alapszakasza. Mint
az megjósolható volt, a felsõházi rájátszást
jelentõ helyezésekért hatalmas volt a küzde-
lem. Az A csoportban nem került az elsõ há-
romba a tavalyi bajnok Diófa, ott van viszont
a Kreszpark-Beanett, a City és a Viking
Tours. A B-ben szintén meglepetés, hogy az
egy évvel ezelõtti bronzérmes Kier Singers
csak a negyedik helyen végzett. Az elsõ há-
rom sorrendje: Söni-Vill, a Gonoszok, Part-
ner Kft. A rájátszás az elmúlt hétvégén már
el is kezdõdött. A Felsõházban a Kreszpark-
Beanett és a Partner Kft. is megnyerte mind-
két mérkõzését, így õk vezetik az elitcsopor-
tot, de a jelenlegi harmadik Gonoszok is bele-
szólhat az elsõ két hely sorsába. A középcso-
portban a Kier Singers vezet, de a hetedik
helyre a Ferr-Kert, a Tar és Tar Security és
a Diófa is odaérhet. A góllövõlistát 29 találat-
tal Osztermájer Gábor a Kreszpark-Beanett
játékosa vezeti. A rájátszás küzdelmei márci-
us 13-án 12.40-tõl folytatódnak.                

efgé

Zajlik a rájátszás
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az NB I-es férfi kosárlabda-
bajnokság 19. fordulójában a
Sopront fogadta az ASE a
Gesztenyés úton. A mérkõ-
zésre kilátogató szurkolók az
elsõ negyedben harcos ven-
dégeket és álmosan kezdõ, a
helyzeteket kihagyó paksi
csapatot láthattak. Valószínû,
hogy a szünetben Zsoldos
András vezetõedzõ feléb-
resztette játékosait, mivel a

második negyedtõl már a pa-
pírforma érvényesült. Foko-
zatosan növelte elõnyét az
Atom, a vége magabiztos, 81-
59-es gyõzelem lett a hazai
alakulat javára. A paksi pon-
tokból a legtöbbet, szám sze-
rint 21-et Mark Walters szer-
zett. Ezzel a gyõzelemmel
megõrizte második helyét a
táblázaton az ASE, és köze-
lebb került a Nyíregyháza el-

len betlizõ, de a bajnokság-
ban biztosan vezetõ Szolnok-
hoz. Ahhoz a Szolnokhoz,
amely a 20. fordulóban hazai
pályán, a tiszaligeti sport-
csarnokban fogadta Czigle-
réket. A rangadóra sok paksi
szurkoló is elkísérte a csapa-
tot, bízva a gyõzelemben. A
mérkõzés nem is kezdõdhe-
tett volna jobban, az elsõ ne-
gyed végén 7 ponttal, 20-13-
ra vezetett az ASE. A folyta-
tás azonban már nem volt
ilyen egyszerû, összekapták
magukat a hazaiak, és a fél-
idõre kiegyenlítettek, sõt a
vezetést is átvették. Kapasz-
kodott az ASE, de erejébõl
fordításra már nem futotta,
sõt a végén az Olaj nagy kü-
lönbséggel, 77-56-ra nyerte a
találkozót. Ezzel a vereség-
gel a harmadik helyre csú-
szott vissza az Atomerõmû,
ráadásul a hátralévõ hat for-
dulóban még nehéz mérkõzé-
sek várnak a csapatra.

Lapzárta után érkezett:
ASE–Kaposvár 89:73.         

joko

Vereség a listavezetõtõl
Február utolsó hétvégéjén
rendezték a TECNIFI-
BRE országos fedett pá-
lyás II. kategóriás tenisz-
versenyt. A megmérette-
tésen 18-an vettek részt.
A kétnapos eseményre az
ország minden pontjáról
érkeztek játékosok. A Ma-
gyar Tenisz Szövetség jó-
váhagyásával L16-os és
F2-es korosztályban egyé-
niben és párosban mér-
kõztek egymással a ver-
senyzõk. – Pakson kiváló-
ak a feltételek, ezért az
MTSZ egyre többször ké-
ri fel a PSE Tenisz Szak-
osztályát versenyek szer-
vezésére – mondta Hor-
váth István, a Paksi Sport
Egyesület Tenisz Szakosz-
tályának vezetõje. – A ver-
senyt a nevezési díjakon
túl teljes egészében a PSE
finanszírozta – tette hoz-
zá. A lányoknál két paksi
versenyzõ indult, Kern
Ágnes és Fábián Ágnes.
Az elsõ körben Fábián Ág-
nes végzett elõbb, aki be-
tegsége miatt hosszú ideje
nem ragadott teniszütõt.
Sajnos a következõ fordu-
lóban érvényesült a papír-
forma, mert az elsõ ki-
emelttõl, Pump Lucától
6:2, 6:3-ra kikapott és a
másnapi páros versenyen
sem tudott dobogóra állni.
Kern Ágnesnek is páros-
ban ment jobban. Petõ Ju-
dittal az oldalán a negye-
dik helyen végzett. A fiúk-
nak csak egyes versenyt
rendeztek és négyen áll-
tak rajthoz. Itt a paksi
Tárnok Tamás harmadik
lett.                             efgé

Teniszhírek

Sajtótájékoztatón mutatta
be a Paksi FC vezetõsége
három új játékosát,
Balaskó Ivánt, Bardi Gá-
bort és Hanák Viktort.
Ugyanitt mutatkozott be
az egyesület PR mene-
dzsere Zomborka Zoltán
is, aki beszámolt a megvál-
tozott, és minden eddiginél
részletesebb honlapról, va-
lamint bemutatta a csapat
új címerét is. Ugyanezen
az estén szurkolói ankétra
várták a labdarúgás és a
PFC iránt érdeklõdõket.
Egy jó hangulatú, kötetlen
beszélgetés keretében a
szimpatizánsok ismerked-
hettek a gárda vezetõivel,
edzõivel és játékosaival,
valamint kérdéseiket is fel-
tehették.

efgé 

Paks, Szabó Erzsébet utcában
3,5 szobás, földszinti lakás 
eladó június végi kiköltözéssel.
(Zárt lépcsõház, kulturált lakókö-
zösség.) Érdeklõdni napközben
a 20/447-8440, este az 510-375
telefonszámon lehet.

A listavezetõ Csuti Sakk Klub
látogatott Paksra, hogy ösz-
szecsapjon a harmadik he-
lyen álló ASE-val. Gosztola
István, a sakkcsapat vezetõje
az összecsapás elõtt elmond-
ta, 6 és fél ponttal vezet a
Csuti SK az ASE elõtt, ebbõl
a hátrányból szeretnének va-
lamelyest faragni. Hozzátet-
te, egy szoros, kis különbségû
gyõzelemmel már elégedett
lenne. Természetesen Dr.
Varga Tibor, a Csuti SK szak-
osztály vezetõje is a gyõzelem
reményében érkezett Paksra,
de tudta nagyon nehéz meccs
vár gárdájára. Kitûnõ csapat
a Paks, de nekünk több nagy-
mesterünk van és az eddig le-
játszott hatvan partinkból
egyetlen egyet sem veszítet-
tünk el, fogalmazott. Az NB

I-es csapatok csatáját a Csuti
SK, ha szorosan is, de 6,5–5,5-
re megnyerte. A paksiak kö-
zül egyedül Csom István gyõ-
zött, Berkes Ferenc, Ács Pé-
ter, Nevednichy Vladislav,
Papp Gábor, Szabó Krisztián,
Vidéki Sándor, Pataki Gyõzõ,
Jr. Fodor Tamás és Molnár
Béla egyaránt remizett. Az
NB I/B-s együttes 8:4-re ka-
pott ki a zalaiaktól. A bajnok-
ságban az ASE elsõ csapata
3., míg a második számú gár-
da a 10. helyen áll. Legköze-
lebb az NB I. Szabó László
csoportjában szereplõ ASE
Edelénybe látogat, míg az
NB I/B Charousek csoportjá-
ban játszó ASE II. Pécsett
vendégszerepel. A mérkõzé-
seket március 25-én rendezik.

röné

Bejött a papírforma 
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(Folytatás a címlapról)
Kornis László születésének

pontos idõpontját és helyét
nem ismerjük, feltehetõen
Bölcskén született, valószí-
nû, hogy 1810. elõtt. Jogi ta-
nulmányai befejezése után
1838-tól esküdt, 1840-tõl
szolgabíró, 1841-tõl ügyvéd-
ként dolgozott. A forradalom
kitörésekor Pakson élt, az el-
sõk közt jelentkezett a nem-
zetõrségbe. Tagja volt az
1848. május 1-jén választott
Tolna megyei állandó bizott-
mánynak, 1848. júliustól, pe-
dig fõhadnagya lett a
Forster Antal alezredes ve-
zette Tolna megyei mozgósí-
tási nemzetõrzászlóaljnak a
délvidéki hadszíntéren. Ne-
vét olvashatjuk abban a je-
lentésben, mely igazolta,
hogy a frontvonalról vissza-
vonuló tolnai nemzetõrök

nem rekviráltak, nem
kényszerítették fegyverrel
az útjukba esõ falvak lakóit,
hogy számukra úti szekere-
ket biztosítsanak. A jelentés
szerint Forster Kornis Lász-
lót bízta meg, hogy Kernya
község bíráját rávegye a fo-
gatok elõállítására, de a bíró,
bár ígéretet tett, fogatokat
nem adott, estére kelve is
csak egy-kettõt, ami még ar-
ra is kevés volt, hogy a bete-
gek ráférjenek. 

A tolnai nemzetõrség tag-
jaként Kornis László is részt
vett a gyõzelmes pákozdi
csatában, október 19-tõl pe-
dig már a 23. honvédzászló-
alj hadnagya. Harcolt a
schwechati ütközetben, majd
november 1-jétõl áthelyez-
ték Bem seregébe. Az 55.
honvédzászlóalj állományá-
ban december 1-jén lett fõ-

hadnagy és Bem tábornok
parancsõrtisztje a téli hadjá-
rat küzdelmeiben. Egy fel-
derítés során, 1849. február
4-én Vízaknánál a lábát go-
lyó sebesítette meg és fog-
ságba esett. Sebesültként
elõbb Gyulafehérvárra,
majd júniusban, még bete-
gen, Temesváron, Eszéken,
Varasdon,  Grácon és Bécsen
át több századmagával hadi-
fogolyként Csehországba
vitték.  

Elhurcolásának leírását fe-
lesége, Makay Terézia a
szekszárdi Megyei Bizott-
mányhoz 1849. június 26-án
benyújtott kérvényébõl is-
merjük, melyben elpanaszol-
ta, hogy férje fogsága miatt
a család jövedelem nélkül
maradt. Levelében önmaga
és három kisgyermekük ellá-
tásához kért segélyt, ahogy õ

írta „morális özvegyi díj-
ként” férje fõhadnagyi fize-
tése felének megfelelõ ösz-
szegben annak kiszabadulá-
sáig. Kérelmét a paksi elöljá-
róság támogató levelével
együtt a minisztériumba to-
vábbították. 

Kornis László sorsáról to-
vábbi pontos adatokat egy-
elõre nem sikerült felkutat-
nom. Miután a csehországi
fogságából hazatért, feltehe-
tõen ügyvédi praxisát foly-
tatta Pakson. Az õ neve is ol-
vasható az 1861. január 7-én
választott Tolna megyei ál-
landó bizottmány névsorá-
ban, de 1867-ben  már nem
élt, illetve tudjuk, hogy fele-
sége 1867-ben  özvegyként
élt Pécsett.

Kernné Magda Irén
(Írásunk következõ lap-

számban. folytatódik!)

Honvédsorsok a szabadságharcban

A billentyûk hallgatnak, nem
a zenéé a fõszerep. Felnyit-
juk a közel száz éves
Bösendorfer fedelét, és más-
fajta csodákra bukkanunk. E
csodák történetét meséli el
Károly János tanár úr, aki az
elmúlt negyven év hivatott
krónikása, hiszen kezdetek-
tõl tanára az iskolának. A
'70-es évek végén Hartmann
József igazgató vásárolta
meg a koncertzongorát a
Paksi Zeneiskola részére,
majd teljesen felújíttatta a
hangszert. Ebben az idõben
látogatott haza Angliából

Fischer Anni, és országos
turné keretében koncerte-
zett több városban, köztük
Pakson is. A mûvésznõ az új-
jávarázsolt hangszeren adott
nagy sikerû koncertet, majd
Károly tanár úr arra kérte,
ennek a paksi zongorának le-
gyen õ a „keresztanyja”, írja
rá nevét a rezonátorra. A
mûvésznõ örömmel tett ele-
get a kérésnek, az õ nevét ol-
vashatjuk elõször, ha felnyit-
juk a fedelet. Liszt Ferenc
idejében vált divattá, hogy
híres zongoramûvészek elõ-
adásuk után beírták nevüket

a hangszerbe. 1984-ben
Ránki Dezsõ volt a város
mûvészvendége, s õ is meg-
örökítette aláírásával ennek
emlékét. Már jóval fiatalabb
nemzedék kiválósága Lo-
parits Erzsébet, az iskola
egykori növendéke, aki
Amerikában doktorált zon-
goramûvész, anyaiskolájá-
ban adott nagysikerû kon-
certet 2004-ben, a zongora
az õ nevét is rejti. Károly ta-
nár úr szeretné, ha ifjú, ígé-
retes növendéke, Tóth Eme-
se neve is bekerülne a
hangszerbe, aki a Pécsi Ze-
nemûvészeti Szakközépisko-
la harmadéves hallgatója.
Számos díj, elismerés jelzi
Emese eddigi pályafutását, a
jó öreg Bösendorfer pedig
türelmesen várja, hogy
játsszon rajta mint hivatásos
zongoramûvész, és az aláírá-
sának is van még hely a rezo-
nátorban.                               

bézsé

Mesélõ hangszerek Postaládánkból

Gutai Istvánt, a paksi Pákolitz
István Városi Könyvtár igazga-
tóját korábbi idõkbõl ismerem,
jár tam a gondosan vezetett in-
tézményben. Megtudtam,
hogy a Jámbor Pál Társaság
ülést tar t, tagfelvétel is lesz.
Újpesti vagyok, 1950. január
1-tõl IV. kerületként csatolták
Budapesthez. A hajdani tele-
pülésrõl Jámbor Pál ír ta az el-
sõ verset. Vezetõségválasztó
közgyûlésre érkeztem. Kitûnõ-
en vezette Lovászi Zoltánné,
majd az ismét megválasztott
elnök, Beregnyei Miklós is-
mertette az elõzõ év érdemi
tevékenységét, sorolva 2007.
és 2008. terveit. Határozott,
lelkiismeretes, érzelmileg el-
kötelezett vezetõt találtam
személyében. Néhányan új
tagtársakká váltunk – e helyen
is köszönöm. 
2007. február 19.

Üdvözlettel: 

Dr. Vértes László 
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Mozi

Március 11. (vas.)  19 óra
FÛRÉSZ III.

Feliratos amerikai horror

Március 14. (szerda) 19 óra
BÛNÜGYI REGÉNY

Olasz krimi

Március 16. (péntek) 19 óra
APOCALYPTO

Feliratos amerikai dráma

Március 18. (vas.) 19 óra
KONYEC – AZ UTOLSÓ
CSEKK A POHÁRBAN

Magyar roadmovie

Március 21. (szerda) 19 óra
ÁTOK 2.

Feliratos amerikai horror

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

Március 13-án, kedden
19.15-kor a Lelátó maga-
zin vendégei a Tolna Me-
gye Legjobb Sportolója
díjban részesült paksi
versenyzõk lesznek.

Március 14-én, szerdán a
Mindenttudás Egyeteme
7. szemeszter 8. elõadásá-
ban Pongor Sándor beszél
a bioinformatikáról és a
rendszerbiológiáról. Az
elõadás címe: Az adathal-
moktól a rendezett infor-
mációs hálózatokig. 

A március 15-i városi ün-
nepséget felvételrõl, az-
nap 19 órától adja a
TelePaks. 

Kiállítás

A mûvelõdési ház könyvtár
galériájában „A varázserejû
hímestojás” címmel Nagyné
Hajdú Júlia kiállítását láthat-
ják (képünkön).

A nagykiállítóban március
19-én 17 órakor Valerij
Platonov, az Orosz Kulturá-
lis Központ igazgatója nyitja
meg Alexandr Kabanov és
Zicherman Sándor Róbert
képzõmûvészek kiállítását.

A kiskiállítóban március
13-án 17 órakor lesz „Ott-
hon Európában – Impro-
víziók” címmel Bomba Gyu-
la decsi fotográfus alkotá-
sait bemutató tárlat meg-
nyitója, Decsi-Kiss János
képzõmûvész, újságíró köz-
remûködésével.

Faluház

Március 29-ig „Hóvirág ha-
rangja” Majoros Irén Er-
zsébet verseit és képzõmû-
vészeti alkotásait, Lakiné
Dobai Judit boszorkányba-
báit bemutató kiállítást lát-
hatják.

Március 12-én 17:00-kor
„Az én népfõiskolám” prog-
ram sorozatban „A méhek
társadalma, a méz jótékony
hatásai” címmel Rajnai
György méhész tart elõ-
adást.

Március 14-én 18 órakor:
Megemlékezés az 1848/49-
es forradalom és szabad-
ságharcról.

VMK

HÚSVÉTVÁRÓ
Húsvéti pályázat általános is-
kolásoknak és óvodásoknak.
Várjuk a saját készítésû raj-
zokat, különbözõ technikával
díszített tojásokat, saját
szerzeményû locsoló verse-
ket, húsvéti történeteket stb.
A munkákat április 2-ig vár-
juk a mûvelõdési központba.
Eredményhirdetés: április 6-
án (pénteken) 14 órakor a
húsvéti családi napon.

HÓFEHÉRKE 
MEG A TÖRPÉK

március 19-én 10, 13 és
14.30 órakor. Jegy: 500 Ft

HANGVERSENY
Március 30-án (pénteken) 18
órakor „Csak énekelj, mert az
ének jó dolog!” A Paksi Váro-
si Vegyeskar hangversenye.
Közremûködnek: a Pro Artis
Mûvészeti Iskola Rézfúvós
Kvartettje és Tóthné Hanol
Franciska xilofonon. Vezényel
és a mûsort ismerteti: Simon
Péter. Jegy: felnõtt: 1000 Ft,
diák, nyugdíjas: 500 Ft.

Program

Gyermekjátékok, népdalok,
kézmûves foglalkozás isko-
lásoknak március 26-án
13.30-15.30 között a a VMK-
ban. Közremûködik a Vetõ-
virág együttes. Belépõ 200
Ft.

Az ATOMIX Kft. Tûzoltási és Kárelhárítási Szakágazata
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére.

TÛZOLTÓ GÉPKOCSIVEZETÕ:
A munkakör betöltésének feltételei:

- érettségi
- orvosi alkalmasság

- PAV I.
- „C” kategóriás jogosítvány

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
- jó fizikai állóképesség

- mûszaki irányú végzettség

Jelentkezni lehet Schreiner István tûzoltási és mûszaki
mentési vezetõnél a 75/507-968-as telefonszámon

Március 15-én (csütörtökön) a DC Dunakom Kft. szeméttelepe és a
hulladékudvara zárva tart. A csütörtöki járattervben lévõ konténerek
és kukák ürítését március 16-án (pénteken) végzik.

Hulladékudvar nyári nyitva tartása: (március 16-október 15.)
kedd-péntek: 10:00-18:00; szombat: 8:00-12:00; vasárnap, hétfõ: zárva

Szeméttelep nyári nyitva tartása: (március 16-október 15.)
hétfõ-péntek: 6:00-20:00; vasárnap: zárva
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Az ATOMIX Kft. Tûzoltási és Kárelhárítási Szakágazata
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére.

TITKÁRSÁGI ELÕADÓ
A munkakör betöltésének feltételei:

- közgazdasági érettségi
- Word, Excel magas szintû ismerete

- Jó gépírási készség
- Jó kapcsolatteremtõ képesség

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
- mérlegképes könyvelõi képzettség
- középfokú angol nyelv ismerete

Jelentkezni lehet Bõhm Péter tûzoltóparancsnoknál 
a 75/507-968-as telefonszámon

Fogyókúrázni szeretne, de nem tudja hogyan?
Nõies alakra vágyik? Kellemes, hangulatos környezetben

szeretne mozogni? Vagy egyszerûen csak felfrissülne?
Sok szeretettel várom

A SUNFITT STÚDIÓBAN,
ahol egy helyen megkapja mindezt. 

Szolgáltatások: 
- Callanetics 

- Pilates 
- Wiener aromaterápiás alakformáló masszázs 

- Táplálkozási tanácsadás.
Érdeklõdés és idõpont-egyeztetés: 30/390-2189, 70/372-0545

Helye: Paks, Laktanya utca 7.

A Gyermekparadicsom
Alapítvány az Eötvös utcai
óvodáért ezúton mond köszö-
netet mindazoknak, akik sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át
az alapítvány javára felaján-
lották. Az így befolyt összeget,
45081 Ft-ot a gyermekek ki-
rándulásainak támogatására,
könyvek vásárlására fordítot-
tuk. Kérjük, továbbra is támo-
gassák az alapítványt!

Köszönettel,  az alapítvány 
kuratóriuma és a gyerekek.

Hitelügyintézés!
Gyors hitelek ingatlanfedezet-
tel, jövedelemigazolás nélkül is!
- lakásvásárlásra (szoc. pol.)
- felújításra
- szabad felhasználásra
- hitelek kiváltására
Nem akadály:
- APEH tartozás
- BAR lista
- Végrehajtás
Végrehajtás alatt lévõ ingat-
lanok kiváltása banki és jogi
háttérrel.

06-30/9258-808

ELADÓ INGATLANOK

Pakson, a lakótelep mellett, a Nádor

utcában tetõtérbeépítéses családi ház

(5 szoba, 2 fürdõszoba, konyha, étke-

zõ, gázfûtés) garázzsal eladó. Irányár:

25,5 M Ft.

Paks–Dunakömlõdön a Csárda utcá-

ban 3 szobás, konyha+étkezõs, für-

dõszobás, hagyományos fûtésû csalá-

di ház eladó. Irányár: 9,2 M Ft.

Pakson, a Virág utca végében 2996

m2-es építési telek eladó. Irányár:

5,2 M Ft.

Dunakömlõdön, a 6-os számú fõút fe-

letti részen 1440 m2-es kordonos szõ-

lõ, 3600 m2-es gyümölcsös eladó.

Irányár: 730 000 Ft.

Pakson, a lakótelep központjában,

a Babits utcában, liftes lépcsõ-

házban második emeleti 2 szo-

bás, erkélyes lakás azonnal beköl-

tözhetõen eladó. Irányár: 8,6 M

Ft.

Pakson, a Tavasz utcában 180 m2 terü-

leten 40 m2-es családi ház (étkezõ +

nappali, fürdõszoba, szoba, kamra) el-

adó. Irányár: 5,8 M Ft.

Gerjenben, a Vajda Ignác utcában új

családi ház (3 szoba, nappali, ameri-

kai konyha, 2 fürdõszoba, központi fû-

tés) és garázs 1104 m2 területtel el-

adó. Irányár: 16,8 M Ft.

Pakson, a Szent István téren a mozi

udvarában lakás eladó (2 szoba, für-

dõszoba, konyha, egyedi fûtés) Irány-

ár: 6,4 M Ft.

Pakson, a Kishegyi úton tégla szerke-

zetû épületben 2. emeleti lakás eladó

3 szoba, étkezõ, erkély, elõszoba,

egyedi gázfûtés. Irányár: 12,8 M Ft.

Részletes információ: Fonyó Lajos ingatlan 

értékbecslõ-közvetítõ. Tel.: 70/310-8374, 

fax: 75/314-119.email: fonyolajos@freemail.hu

MEGÉRKEZTEK
A 2007-ES 
MODELLEK

Védje szemét UV-szûrõs
napszemüveggel!

LENS OPTIKA
7030 Paks, Dózsa György út 44.

Telefon: 75/511-246

Intézze kényelmesen, 
olcsón bankügyeit!
Lakossági számlacsomag:

Számlavezetés + Internetbank + VISA bankkártya 
együtt 500 Ft/hó!

Vállalkozói számlacsomag:
Számlavezetés + Internetbank + VISA bankkártya 

együtt 1000 Ft/hó!
Havi elsõ készpénzfelvétel 

saját bankautomatából ingyenes. 

Számla látra szóló betétkamata 
évi 2,5% (EBKM 2,53 %)

Várjuk szeretettel 
paksi fiókunkban!

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok

tartalmazzák!


