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Honvédsorsok a szabadságharcban
A paksi Kornis testvérek,
Kornis László fõhadnagy és
öccse, Kornis Pál százados
alábbi sorokban ismertetett
pályaképe, az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban történt szerepvállalása nem vált országos hírûvé, mint például a bonyhádi
Perczel testvéreké. De életük fõbb eseményeinek megismerését fontosnak gondolom, ily módon felidézve az
egyszerû honvédek, honvédtisztek emlékét, akiknek áldozatvállalása nélkül 184849-ben nem lett volna hadsereg, mely az ország függetlenségéért harcba száll. A
Kornis testvérek élete jól
példázza azoknak a jurátusértelmiségbõl verbuválódott
honvédtiszteknek a sorsát,
akik a Béccsel való szembenállást kezdettõl fogva – talán
kicsit idealistaként –, igazi
szabadságharcnak, a „világszabadság” megteremtéséért folytatott küzdelemnek
tekintették. Õk azok, akik a
reformkor küzdelmein neve-

lõdtek, a Szabadság, Egyenlõség, Testvériség jelszaváért lelkesedtek, s többnyire
republikánusnak tartották
magukat. Elszántan, kibúvókat nem keresve mindvégig
harcoltak, és elszenvedték a
hadifogság, a kényszerû besorozás megaláztatásait a
büntetõ századokban, mert
tudták, hogy a hazaszeretet
szolgálatot és áldozatot kíván, és ezeket az áldozatokat
meghozni kötelességük.
1848-ban a március 15-ét
követõ napok elsõ és legfon-

tosabb teendõi
közé tartozott a
nemzetõrség felállítása, a közrend és közbiztonság megszervezése, majd a
független
magyar honvédség
felállítása. Elõbb
a
fõvárosban,
majd Batthyány
Lajos miniszterelnök körlevele
után vidéken is
sorra alakultak az önkéntes
nemzetõr zászlóaljak, melyek eleinte a vagyonos réteg, a nemesség és a telkes
jobbágyság férfiaira számítottak. A létszámproblémák
miatt hamarosan megszûnt a
vagyoni cenzus, de különösen a tolnai nemzetõrök
közt, ahogy az egyik korabeli jelentés fogalmaz, „sok
volt az úrféle”. Közülük számosan a paksi közbirtokos
nemesség tagjai voltak, köztük 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 összeírásban
Abauj
megyében
Kornis József (meghalt
1811-ben) lett felvéve az
igazolt
nemesek
közé.
Kornis Mária Daróczy Lajossal kötött házassága révén a Kornis család leszármazottai a paksi közbirtokosság tagjai lettek. De rokonságban álltak több más
neves Tolna megyei családdal, például a szenterzsébeti
Forsterekkel is. Daróczyné
Kornis Mária 1814. július 4én halt meg, ez idõ tájt az
apa, Kornis Pál már megyei
fõügyész, s a megyei közgyûlés kormánypárti csoportjának (a „pecsovicsoknak”) tagja. Felesége Luka
Mária. Mindkét fiának életrajzi adatait, katonai szolgálatának állomásait tartalmazzák Bona Gábor lexikonjai.
(Folytatás a 18. oldalon)

Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre akár
5.700 Ft induló részlettõl a futamidõ
függvényében, (THM 6,07%-tól 10,15%-ig)

Igényelje lakásvásárláshoz,
felújításhoz, bõvítéshez,
hitelkiváltáshoz
lakáshitelünket akár az
ingatlan értékének 75%-áig
forint- vagy devizalapon!

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!
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Tavaszi újdonságok a Tensinél

Úgy tûnik, idén hamar „letudtuk” a telet, a korán beköszöntött tavasz minden bizonnyal sokakat sarkall arra,
hogy nyári üdülésüket, nyaralásukat tervezzék. Hogy ez
abszolút idõszerû, azt Czink
Dóra is megerõsíti. A Tensi
Holiday Utazási Iroda vezetõje már igazi napsugaras nyári
hangulatban adott felvilágosítást az iroda legújabb akcióiról és ajánlatairól.
– Az érdeklõdés több mint
idõszerû – kezdte, hiszen a
Tensi-nél a március az elõfog-

lalási kedvezmények hónapja, amikor még a nyári
szezon last minute
ajánlatainál is kedvezõbb áron vásárolhatók meg a különbözõ turisztikai
termékek. Minden
kedves utazni vágyónak azt tanácsolom, hogy már idõben tervezzék 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 csupán június elsejéig használható fel adómentesen, viszont
júniustól további korlátozások
lépnek életbe a kártya felhasználásával kapcsolatban.

Egészséges otthon, tiszta környezet!

Az érdeklõdõk Budapesten,
a hónap végén (március 29tõl április 1-ig) az Utazás kiállítás keretében is tájékozódhatnak az utazási és nyaralási lehetõségekrõl: a kiállítás ideje
alatt a paksi iroda hosszabbított nyitva tartással, valamint
10-15%-os kedvezményekkel
várja a látogatókat.
– A lehetõségek és a szolgáltatások 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 jegyirodával, melynek nyomán
cégünk hivatalos koncert- és színházjegy-értékesítéssel is foglalkozik
majd. Így immár az
egyéni, személyre szabott ajánlatkészítéstõl a
helyfoglaláson át a biztosításig és a repülõ- és

Szemüvegkeretekbõl
20% kedvezmény!

Atkamentesítõ
vegyszermentes
takarítógépek

– SZTK vények beváltása,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.
OTP, Patika Egészségpénztár
és Vitaminpénztár Partner (kártya)
Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül
elkészül

Ingyenes helyszíni bemutató!

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

A 45 perc
ifjúsági melléklet

PAKS,
Táncsics u. 22.
Tel: 75/319-209

Légtisztítók,

Egészségbiztosítási pénztárra is vásárolható!
További információ:20-399-7733

vonatjegy-értékesítéséig mindenfajta szolgáltatás elérhetõ
nálunk, ami reményeink szerint
még kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi az utazás
megszervezését. Annál is inkább, mert a mi mottónk szerint
a kikapcsolódás már a nyaralás
tervezésekor elkezdõdik, ezért
mindenkinek, aki nálunk foglalja le nyaralását, egy divatos
ajándék napszemüveggel kedveskedünk.
(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

megjelenését

a Bau-Paks Kft.
támogatta.

PAKSI HÍRNÖK
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
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Kötvénykibocsátást tervez a város
A paksi önkormányzat 2,1 milliárd forint értékû kötvény kibocsátását tervezi Erre – mint Hajdú János tájékoztatott – azért van szükség, mert saját forrás hiányában lemaradna a város az uniós pályázatokról, nem jutna pénz a projektek tervezésére, önerõre. Az idegen forrás bevonására lehetõséget jelenthet a hitelfelvétel, illetve a kötvénykibocsátás. A képviselõk többsége az
utóbbit támogatja.
A képviselõ-testület minden
tagja meghívást kapott a
pénzügyi bizottság testületi
ülést megelõzõ tanácskozására, hogy tájékozódhasson
a kötvény kibocsátásról. A
képviselõk a budapesti PrivInvest Kft. ügyvezetõje jóvoltából
ismerkedhettek
meg a „várospapír” elõnyeivel és hátrányaival. Csapó
Ágnes úgy tájékoztatott,
hogy általában a nagyobb
városok –úgy mint Debrecen
és Hódmezõvásárhely – élnek ezzel a lehetõséggel A
kötvény kamatjellegû terhei,
mint mondta, hasonlóak az
önkormányzatok számára elérhetõ fejlesztési hitelekével. Az elõbbi elõnye a rugalmasság, hátránya, hogy kevésbé nyomon követhetõ.
Hajdú Jánostól megtudtuk,
tervezésre, pályázatok önrészének biztosítására szeretnék fordítani a pénzt. – Sem
Paks, sem más település nem
engedheti meg magának,
hogy a 2007–2013 között érkezõ uniós forrásokról lemondjon a saját erõ hiánya
miatt – fogalmazott. A város a
2,1 milliárd forintot négy év
alatt szeretné „lehívni”, és tizenöt 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 intézzék, pályáztassák a hitelt.
Fotó: Vida Tünde

Az önkormányzati kötvény
esetében a zárt kibocsátás
gyakorlata honosodott meg.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kötvénykibocsátást elnyerõ pénzintézet, illetve annak szakosított in-

tézményei jegyzik le az önkormányzat kötvényeit.
Miután ez a forrásbevonási
mód egyelõre nem tartozik a
közbeszerzés hatálya alá, az
ajánlatok bekérésének és bírálatának folyamata összehasonlíthatatlanul egyszerûbb és gyorsabb a közbeszerzési eljárás lefolytatásánál. A pénz egy összegben
rendelkezésre áll, kvázi szabadon elkölthetõ, az igénybevételéhez a beruházási hiteleknél megszokott lehívási
procedúra nem jelentkezik.

A 2,1 milliárd Ft összegben kibocsátott

kötvény után az elsõ négy évben kamatkiadás jelentkezik, amely a költségvetést –
162,0 HUF/CHF árfolyamon kalkulálva –
2007-ben 47 millió Ft-tal, a következõ három évben 70,4 millió Ft terheli.
Ténylegesen azonban a 258 millió Ft összegû kamatkiadás „kitermelhetõ” az alapfeltevések 10. és 11. pontjában jelzett forint
befektetésen realizált kamatbevételbõl, valamint 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 „kigazdálkodni.”
Devizában felvett források esetében igen
nagy jelentõséggel bírnak az átváltási árfolyamok, különös tekintettel a deviza forintra konvertálásánál alkalmazott árfolyam. A
gyenge forint elõny a forintra váltás esetén. Jelenlegi erõs forinton történõ átváltás
megnöveli az árfolyamkockázat hatását.
Könnyen belátható, hogy amennyiben a
számításoknál figyelembe vett 162,0

Létrejön egy ún. forrás-felhasználási szerzõdés, amely
rögzíti az „elköltés” várható
idõpontjait és összegeit,
azonban ennek módosítása a
szokásos elõzetes egyeztetésen túl nem jár további ügyintézéssel. Szabadon visszaváltható, azaz bár visszavásárlására szintén készül egy
visszaváltási ütemterv, azonban ennek módosítása, kvázi
elõtörlesztése vagy késõbbi
idõpontban történõ visszaváltása jóval egyszerûbben
kezelhetõ, mint a beruházási
hitelek átütemezése. A szakértõ rámutatott: amiatt,
hogy egy összegben, több
évre elõre tervezett fejlesztések forrása válik tulajdonképpen idõ elõtt elérhetõvé,
igen komoly önkorlátozásra
és körültekintõ költségvetés-kezelésre van szükség,
függetlenül attól, hogy az ún.
forrás-felhasználási szerzõdés rögzíti a felhasználás céljait és idõpontjait, valamint
rögzítik a visszaváltás tervezett ütemét is.

HUF/CHF árfolyamnál kedvezõtlenebb a
kötvény visszaváltásainak, illetve a kamatfizetéseknek 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, tényleges 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 várakozások 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 kötvénykibocsátás, illetve a visszaváltás rugalmassága
lehetõséget ad a fenti kockázatok kezelésére, a kedvezõbb árfolyam „kivárására”.
Vida Tünde
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Méltó körülmények között a sportkör
Ünnepélyes keretek között
vette birtokba a Dunakömlõdi
SE a sportpályánál lévõ öltözõépületet, amely, mint arról
korábbi számunkban hírt adtunk, közel negyvenmillió forintos beruházás keretében
újult meg. A munkálatok során elkészült egy közösségi
helyiség, a létesítményre új
tetõ került, a régi nyílászárókat kicserélték, felújították a
fûtésrendszert, korszerû zuhanyozók és vizesblokkok állnak a sportolók rendelkezésére. Az épület avatásán a megvalósításban részt vállaló szakemberek,
sportvezetõk, a részönkormányzat és a
város vezetése együtt ünnepeltek. A
szalagot Hajdú János polgármester és
Kovács Sándor, a Dunakömlõdi Településrészi Önkormányzat elnöke vágta át.
Forster Ferdinánd, a Dunakömlõdi SE
elnöke egy focilabda aláírására kérte a
jelenlevõket. – Szeretném, hogy ily módon is megmaradna ennek a számunkra
igen jeles esemény emléke, régi álmunk
vált valóra – fogalmazott. Kovács Sándor, a településrészi önkormányzat elnö-

ke elmondta, hogy reményei szerint
még jobban fellendül Dunakömlõdön a
sportélet. Bízik abban, hogy a részönkormányzati keret, illetve képviselõi kerete lehetõséget ad arra, hogy az épület
bútorzata is megújuljon, de talán a város költségvetésébõl is futja majd néhány új padra, székre, asztalra. Ugyanakkor – mint kiemelte – van még tennivaló, a pályára is ráférne lassan egy felújítás. Hajdú János polgármester elmondta, nagy szerepe volt a megvalósulásban a helyi részönkormányzat és

sportegyesület kitartásának,
ugyanis rendületlenül szorgalmazták az épület rendbetételét. A polgármester hangsúlyozta, úgy véli, hogy egy
település megtartó erejét az
növeli leginkább, ha civil szervezetei erõsek, aktívak, és
olyan emberek mozgatják a
közéletet, akik nem csak követelnek, hanem küzdenek is
a jó célokért, akárcsak Dunakömlõdön. Ami beruházások
tekintetében az idei évet illeti,
két fejlesztési lehetõség kínálkozik. Egyrészt a részönkormányzat tízmillió forintos keretével
számolhatnak, másrészt az év során pályázni kíván az önkormányzat a Regionális Operatív Program keretében partfal-megerõsítésre, ami egy százmillió forintos beruházás lehet, 20-25 százalékos
önrésszel. Még várják a pályázati kiírást, de ha ezt a két forrást fel tudják
használni az idén, akkor nem törik meg
az a beruházási lendület Dunakömlõdön, ami az elmúlt néhány évet
jellemezte, összegezte a kilátásokat a
polgármester.
-kgy-

Idén nem címkézhetnek a nagyadózók
A város legjelentõsebb adófizetõit látta vendégül a Prelátusban Hajdú János. A hagyományos nagyadózói fogadáson Paks polgármestere elmondta, fontosnak tartja, hogy tájékoztassa a város vállalkozóit arról, mire fordítja
az önkormányzat a büdzsébe befolyó iparûzési adót.
Idén – mint a polgármester elmondta – az
önkormányzat egy nagyadózókat érintõ módosításra kényszerült. Megszüntették azt a jogot, hogy befizetett adójuk egy részének felhasználásáról szabadon rendelkezzenek. Erre
az intézkedésre azért került sor, mert a központi megszorítások miatt kevesebb bevételhez jut a város.
Pakson a helyi rendelet értelmében azok a
vállalkozók, akik minimum hárommillió forintot fizettek évente, megjelölhették, mire fordítsa az önkormányzat a befizetett adó két és
fél százalékát. Kivételt jelentett a legjelentõsebb adózó, a Paksi Atomerõmû Zrt., melynek
menedzsmentje ötszázaléknyi adó felhasználására tehetett javaslatot. A döntést minden
esetben a polgármesterrel egyeztették.

– Csökkentek a bevételeink, a képviselõ-testület szeretné magánál tudni a döntés jogát –
indokolta a módosítást Hajdú János. Dr. Török Erzsébet, a polgármesteri hivatal munkatársa elmondta, a helyi rendelet értelmében a
vállalkozásoknak lehetõségük volt a civil szféra mûködését segíteni. A kisebb egyesületek,
csoportok mellett olyan jelentõsebb civil szervezetek is szert tettek így némi többletforrásra, mint a Paksi Sportegyesület, vagy az
Együtt a parlagfû ellen Alapítvány, de elõfordult olyan is, hogy a Pákolitz könyvtár nevéhez fûzõdõ könyvkiadáshoz járult hozzá vállalkozó. Tavaly a „címkézett” támogatás erõmû
adóján kívüli része valamivel kevesebb volt,
mint 5,8 millió forint. Ebbõl az elõbb említetteken kívül jutott természetjáróknak, twirling
egyesületnek, mûvészeti alapítványnak, teniszsportnak, tánccsoportnak.
Hajdú János elmondta lapunknak, bízik abban, hogy csupán átmeneti lesz a kedvezmény
megvonása, és jövõre a város anyagi helyzete
lehetõvé teszi, hogy ismét visszaállítsák a rendelkezési jogot.
(vida)

Sikerrel pályázott a Paksi
Többcélú Társulás az Országos Közmunka Tanácshoz a
térségben élõk foglalkoztatására. Igaz, csupán 34 fõ foglalkoztatását célozták meg,
mert igen szigorú feltételeket szabtak, tájékoztatott a
pályázatot készítõ Paks–Dunaföldvár Térségfejlesztõ
Önkormányzati Kht. ügyvezetõje, Kiss Lajos. Kénytelenek voltak még ezt a létszámot is csökkenteni orvosi alkalmatlanság és más okok
miatt, így alig több mint húszan állnak munkába. Ily módon nem használhatják fel az
elnyert 11 millió forintot
sem, csupán 6,9 millió forint
áll rendelkezésre. A közmunkásokat három hónapig
foglalkoztatják, feladatuk a
települések közterületeinek
rendezése lesz.
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Terítéken a lakótelepi problémák
Találkozóra hívták a lakosságot a lakótelepi választókörzetek választott képviselõi, Barnabás István, Szabó Sándor és Bana János.
Hajdú János polgármesterrel közösen a várost érintõ
aktualitásokról tájékoztatták az érdeklõdõket. A fórum résztvevõi hallhattak
többek között a központi
park, valamint a városi mûvelõdési központ tervezett
felújításáról. Ezekkel kapcsolatban Barnabás István
alpolgármester elmondta,
hogy a park tervpályázati
kiírása elkészült, ennek lebonyolítása után lehet továbblépni, majd pályázni
forrásra a megvalósításhoz,
amint alkalom kínálkozik. A
mûvelõdési központ esetében igényfelmérés történt,

amely tartalmazza a ház vezetésének, dolgozóinak elképzelését, igényeit, ezt
építész szakemberrel véleményeztetni kell, ezután lehet engedélyezési terveket
készíteni. A képviselõk átfogó tájékoztatást adtak a
panel-felújításokhoz kapcsolódó pályázatokról is.
Bana János érdeklõdésünkre elmondta, hogy a beadott
húsz pályázatból eddig három nyertes, tizenhetet hiánypótlásra visszaküldtek,
ezeket pótlás után újra beadták. (Információink szerint a fórum óta újabb pályázatokról érkezett jó hír. –
a szerk.) Reményeikkel ellentétben az idei pályázatokról még nem tudtak a
képviselõk, illetve a polgármester információval szol-

gálni a fórumon, ugyanis a
kiírás még nem jelent meg.
Csupán azt lehetett tudni,
hogy országos szintrõl átkerül regionális szintre a lebonyolítás. A fórumon több
észrevétel, kérés is elhangzott, többek között az utak
állapotáról, arról, hogy sok
a kutyapiszok, illetve nagy
a zaj hétvégén. Ezeket a
problémákat a lehetõségekhez mérten megpróbálják
orvosolni, mondta Barnabás István. Az alpolgármester hozzáfûzte, hogy ez volt
a képviselõcsoport elsõ lakossági fóruma a lakótelepen, s mivel ez kiváló lehetõség a tájékoztatásra, véleménycserére, a kapcsolattartásra, várhatóan nem az
utolsó.
-kgy-

Útba igazítják a vendégeket

Lecserélte a DC Dunakom
Kft. a Paksra érkezõ vendégek eligazodását segítõ információs táblákat. A régieket öt évvel ezelõtt állították, ezek elhasználódtak, illetve a városkép változott, a
térképre is ráfért már a
frissítés, így vált idõszerûvé
az újak kihelyezése. A táblák egyik oldalának tartalma adott volt, a város térképére csupán az elmúlt években történt változásokat
Fotó: Szaffenauer Ferenc

kellett átvezetni. A másikra, némi fejtörés után
Vincze Bálint ötletét elfogadva a Lussonium került
Beregnyei Miklós fotójával,
dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna, a városi múzeum
igazgatójának kísérõ szövegével. Egy-egy tábla került
a paksi halászcsárdához, a
városi múzeumhoz, a polgármesteri hivatal elé, a
buszpályaudvarhoz, illetve
a Barátság útra. Kudorné

Szanyi Katalin, a cég részlegvezetõje elmondta, szeretnék, ha jó néhány évig
nem kellene javítani, illetve
cserélni a táblákat. Erre
nem véletlenül hívta fel a figyelmet, az elõzõ garnitúra
elhasználódásában
nem
csak az idõ vasfogának volt
szerepe, rongálás gyorsította az amortizálódást. Az öt
információs tábla beruházási költsége közel félmillió
forint volt, amelyet a cég
felújítási keretébõl biztosított. A DC Dunakom Kft.
folytatva a város köztereinek rendezését, új, strapabíróbb csikktartókat is kihelyez az utcákra, elsõsorban a történelmi városközpontban, illetve a lakótelepen a társasházak elõtt, valamint utcabútorok, virágtartók felújításán is dolgoztak az elmúlt idõszakban.
Mindez a lakosság komfortérzetének növelését szolgálja.
-kgy-
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Már nem a
béke szigete
Állományülésen értékelte
a 2006-os esztendõt a paksi rendõrkapitányság. Dr.
Kuti István elmondta, jelentõs változás semmilyen
tekintetben nem történt
2006-ban, sem a bûncselekmények számában, sem
az eredményesség tekintetében. Az utóbbiban továbbra is jól áll a paksi kapitányság, az 58-60%-os
felderítési aránnyal. – A
lakásbetörések kapcsán
van némi restanciánk – fogalmazott a rendõrkapitány. Majd hozzátette,
képbe került egy feltételezett elkövetõi kör, így lehet, hogy itt is rövidesen
eredménnyel járnak. A
rendõrkapitány az állománygyûlésen összességében jónak értékelte a múlt
évet, ám mint mondta, humánpolitikát tekintve nehéz volt, hiszen a nyugdíjba vonulási hullám miatt
sokan, köztük a hat vezetõbõl négy távozott a rendõrségtõl.
Dr. Kuti István arra a felvetésre, hogy a rendõrségi
munka értékelésekor évrõl-évre elhangzott, Paks a
béke szigete, elmondta,
már nem igaz ez a mondás.
– Kapitányságunk illetékességi területén is történtek, történnek olyan
különleges bûncselekmények, mint az útonálló rablás, amire korábban nem
volt példa – mondta felhívva a figyelmet arra, hogy a
rendõrségnek ezekre is fel
kell készülnie.
-vt-

Személyre szabott
társkeresés,
leinformálható
ügyfélkörrel.
20/9333-672
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Világhálón a gerjeni mérések
A napokban hivatalosan is
átadták azt a mérõmûszert,
melyet az osztrák környezetvédelmi minisztérium
kezdeményezésére és finanszírozásában telepítettek Gerjenben. Az ünnepélyes átadáson az osztrák fél
képviselõi mellett az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, a megyei önkormányzat és a paksi
atomerõmû képviselõi voltak Molnár József vendégei. A polgármester beszámolt arról, hogy korábban
is végeztek méréseket a településen, de azt magyar
kezdeményezésre. Az osztrák környezetvédelmi minisztérium a két ország közötti megállapodásra hivatkozva kérte a mérõkonténer telepítését. Ennek, illetve a fenntartásnak a

költségeit is az osztrák állam fedezi. A berendezés a
polgármesteri hivatal udvarán áll, s a levegõbõl vett

A berendezések több mint 96

százaléka mûködött a paksi atomerõmû félévente esedékes „hangos” szirénapróbáján. Harminc kilométeres körzetben, három megye 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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivõje elmondta – nyolc bizonyult
mûködésképtelennek. A három
megyében zajló teszt eredményessége 96,5 százalékos volt, mondta a
szóvivõ. A szirénapróba során két
percen át hallható a „katasztrófariadó” jele. Ennek elhangzása elõtt
szöveges figyelmeztetés tájékoztatta a körzetben élõket, hogy próbáról van szó. A rendszer szöveges
üzemmódja alkalmas arra, hogy
valós veszélyhelyzet esetén közleményben értesítsék a lakosságot a
veszély jellegérõl és a védelmi intézkedésekrõl.
Vida Tünde

mintát elemzi és számítógépen rögzíti. Molnár József elmondta, községük
azért tölt be ilyen fontos

szerepet a háttérsugárzás
ellenõrzésében, mert közel
van az atomerõmûhöz – csupán 9 km a távolság légvonalban –, illetve az uralkodó
szélirány miatt alkalmas az
esetleges kibocsátások kimutatására. Az adatokat
egyébként nem csak az
osztrák hatóság kapja meg,
közzéteszik a világhálón is.
A szomszédos állam környezetvédelmi minisztériumának képviselõi a gerjeni
átadáson kiemelték, náluk
nem mûködik atomerõmû,
de úgy gondolják, minden
országnak joga van eldönteni, milyen típusú energiatermelési módot választ.
Ám õk szeretnék nyomon
követni szomszédaik nukleáris iparának biztonságát, s
errõl a közvéleményt is tájékoztatni kívánják.
-vt-

Hétköznapi tudományok
A paksi atomerõmû múltjával, jelenével és jövõjével, a hozzá kapcsolódó
kutatásokkal, innovációval foglalkozik
a Fortuna Rádió új mûsorsorozata. A
rádió a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalhoz pályázott egy olyan
projekttel, melyben az innováció, a tudományok tükrében mutatja be vételkörzetének legjelentõsebb ipari létesítményét, az atomerõmûvet.
Március 7-étõl minden szerdán 19
órától „Hétköznapok tudománya” címen ismeretterjesztõ magazin kezdõdik neves szakemberek közremûködésével, érdekes információkkal köznapi
nyelven.
Az elsõ adás március 7-én a nukleáris kutatásban szerepet vállaló intézményeket mutatta be. Március 14-én
19 órától a mûsor szerkesztõje, házigazdája Szabó Benjáminnal, az atomerõmû elsõ vezetõjével, volt kormánybiztosával beszélget. Egy héttel késõbb 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: teljesítménynövelés, üzemidõ hosszabbítás, térség- és gazdaságfejlesztés.
A mûsor felelõs-szerkesztõje és mûsorvezetõje Vida Tünde.
-tV-

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

Kevésbé látványos, mégis
mozgalmasnak ígérkezõ munka áll az intézmény dolgozói
elõtt: ha minden a tervek szerint alakul, a múzeum jelentõsen bõvítheti kiállításait mind
tartalmilag, mind pedig
mennyiségileg. Az évek során
rengeteg kutatási anyag, lelet, kiállítható tárgy halmozódott fel, mindez azonban rendkívül szûkös helyen, a tárgyak
állagát veszélyeztetõ körülmények között. Dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna, az intézmény igazgatója szerint a
megoldás, a Múzeumsziget
terve már 2002-ben megszületett. Az elképzelés szerint a
Deák-házat átalakítanák, és a
múzeumhoz csatolva a volt
bõrgyógyászat helyiségeivel

egy tekintélyes épületegyüttest hoznának létre. A terv
folytatása már az elõzõ önkormányzati ciklusban elkezdõdött, 2006 tavaszán pedig a város beadott egy pályázatot az
úgynevezett Norvég Alapra –
sikertelenül.
– Az a döntés született, hogy
2007-ben újból beadjuk a dokumentumokat, de sokkal
részletesebben kidolgozva –
magyarázza az igazgatónõ, és
hozzáteszi, elsõ alkalommal
nagyon szûkös volt a határidõ. A munkálatok, ha nem is
látványosak, már folynak: a
Deák-ház épületén elvégezték a falkutatást azzal a céllal,
hogy a kúria építési periódusait megállapítsák, és most is
zajlik a restaurátorok munká-

ja, mely a különbözõ korszakok piktúráit vizsgálja. Ezeknek az eredményeknek a tükrében lehet majd kialakítani a
végleges kiállítási forgatókönyvet. A koncepció már
meg is van. – A múzeum épületegyüttesébe kerülõ kiállítás oly módon járja majd körül Paks történetét, hogy
minden elemét a Dunához köti, és a folyó hatását vizsgálja
a település szerkezetére, gazdaságára, társadalmi rétegeinek alakulására, mindezt történeti és természettudományi
szempontból egyaránt körbejárva. A természeti környezet
mellett szeretnénk bemutatni
azokat a mesterségeket, amelyek mindenképpen a Dunához kötõdnek. Ez a szokásosnál bõvebb természettudományos kiállítás kerül majd a
padlástérbe, a földszinten lesz
a történeti kiállítás. A kibõvített Pákolitz emlékszoba is a
Deák-ház épületébe kerül
majd, az udvaron álló épületeket lebontják. Képekkel és
szöveggel bemutatjuk majd a
híres paksi személyiségek
életútját is. Az új tárlat sokkal jobban igazodik a kor követelményeihez, 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 ütemérõl is tájékoztatott. Ha a
szeptemberi pályázat sikeres
lesz, 2008-ban kezdõdik a
munka, és 2010-ben lehet átadni az épületet és az új kiállítást.
Nelli

A kiállítás foglalkozik majd a hajózáson és a halászaton kívül többek között a kereskedelemmel is, de lesz természettudományi szempontok szerint összeállított része, és a hétköznapi 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 természettudományi kiállítás állatait, növényeit be kell szerezni, ezek preparálásához engedélyeztetési eljárások hosszú sora szükséges. Az intézmény arra kér mindenkit, hogy aki bármilyen tárgyi emlékkel gyarapítani tudja a kiállítás anyagát, illetve szívesen beszélne az ezekhez
kapcsolódó élményeirõl, jelentkezzen. Örömmel fogadják a régi fotókat is, melyeket a digitalizálást követõen visszajuttatnak tulajdonosának.
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A pályázatoknak, támogatásoknak köszönhetõen
biztonságos volt a Duna-Sió
Turisztikai Egyesület mûködése tavaly. Ezt állapította meg a Kölesden tartott
ülésén a vezetõség. Eldõlt,
önálló standon jelennek
meg a március végi Utazás
kiállításon. A bemutatkozási
hely nagyobb lesz, mint tavaly, a program hasonló. Ott
lesznek a Pro Artis mûvészeti egyesület harmonikásai, és tartanak borkóstolót.
A megjelenést az atomerõmû is támogatja, cserébe
népszerûsítik a standon a
látogatóközpontot és az
Atomerõmû Horgászegyesületet. A vezetõség mindezeken túl határozatban kötelezte az elnököt, hogy keresse meg a paksi képviselõtestületet, kérve, hogy fontolják meg a Tourinform
iroda bezárását. Dömény
Zoltán elmondta, levelében
javaslatot tett arra, hogy
milyen formában lehetne tovább mûködtetni az irodát
úgy, hogy az kevesebb terhet jelentsen a paksi önkormányzat számára.

Negyedik összejövetelét

tartotta az Értékadó Klub.
A résztvevõk, érdeklõdõk
ezúttal arra a kérdésre kerestek 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 bebizonyosodott, valós igény
volt, közel harmincan vettek
részt a klub összejövetelén.
-vt-

MOZAIK
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Készülnek az új tanévre

Szerelmes levelek

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 kettõkettõ, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában pedig
három elsõ osztályt indítanak, ha a gyermeklétszám
eléri osztályonként a húsz
fõt. A körzetek kialakításán
túl egyéb szempontokat is
figyelembe vesz az önkormányzat a beíratásnál. Lehetõséget adnak arra, hogy
azoknál a családoknál, ahol
idõsebb, a következõ tanévben is általános iskolás testvér van, a beiratkozó a lakóhelytõl függetlenül abba az
intézménybe kerüljön, ahova a testvér jár. Errõl a lehetõségrõl az óvodákon keresztül tájékoztatták a szülõket, a kérelmeket az oktatási és kulturális csoport
rögzítette. Egy másik kedvezményt is igénybe lehet
venni: a Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény balett tagozatára felvételt nyert paksi gyermekeknek az önkormányzat
biztosítja a Bezerédjbe való
iratkozás lehetõségét, amennyiben ezt a szándékot
a szülõk jelezték. Azoknak,
akik élve a szabad iskolavá-

Hosszú évek után szûnt
meg tavaly a városi mûvelõdési központ könyvtárának családsegítõ szabadegyeteme. Gutai Istvánné
nem szerette volna, ha
szétszélednek mindazok,
akik tartalmas kikapcsolódásra találtak az elõadássorozaton, 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 hétfõjén találkozik. Hasonló,
mint a hagyományos irodalmi önképzõ körök, de
kicsit több annál, hiszen
megesik, hogy a téka falain kívül is találkoznak tagjai, s közösen keresnek fel
irodalmi emlékhelyeket, s
az is elõfordult, hogy a múzeumban tartottak összejövetelt. Gutainé Julika elmondta, fontos feladatuknak tekintik a helyi irodalmi hagyományok ápolását,
a megye híres szülöttei
emlékének megõrzését, az
irodalmi helyek felkeresését, az évfordulók ünneplését. Mindezeket figyelembe véve éves programtervet állítanak össze. A márciusi összejövetelen a ma-

lasztás jogával, nem a kötelezõ felvételt biztosító iskolába kívánják járatni gyermeküket, fontos tudniuk,
hogy ilyenkor is a körzetük
szerinti intézményben kell
regisztráltatni, a választott
intézményben pedig „várólistára” kerülhetnek. Ha
több az ilyen helyzetû
igénylõ, mint amennyi szabad hely még rendelkezésre áll a törvényesen kitölthetõ létszámkeretig, akkor
nyilvános sorsolás dönt. A
Gazdag Erzsi Általános Iskola esetében a gyermek
felvételéhez szakértõi bizottság véleménye szükséges. Az ismertetõben bemutatkozik a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium is. Az óvodáknál továbbra sincsenek körzethatárok, az elmúlt években is egyenletes eloszlású
volt az egyes intézmények
iránti érdeklõdés, összegezte a beíratással kapcsolatos
tudnivalókat Debreceniné
Polgár Eszter oktatási referens. Az iskolai és óvodai
beíratás idõpontja egyaránt
április 12-13.
Mindezekrõl részletesen
az „Óvodába-iskolába beíratás 2007” címû kiadványból tájékozódhatnak.
-gyöngy-

gyar irodalom legszebb
szerelmes levelei kerültek
terítékre a városi mûvelõdési központ könyvtárában. Mint minden havi találkozón, ezúttal is „vitaindító” elõadással kezdõdött
az est. Tell Edit, a kör
egyik tagja mazsolázott a
magyar irodalom remekeibõl. Ezek után a többiek
mutatták be az általuk hozott leveleket. Mivel irodalomkedvelõket tömörít az
önképzõ kör, irodalomismerõk és értõk vesznek
részt az összejövetelen,
nem egyszerû újdonsággal
elõrukkolni. Gutai Istvánnénak ez mégis sikerült,
olyan unikummal lepte
meg társait, ami méltán
okozott meglepetést. Wass
Albert második felesége,
Elisabeth McClain gyakorta unszolta férjét, hogy
írjon neki. Erre házasságuk harmincöt évében nem
került sor. Az ominózus levél végül az asszony halála
után született meg, s a közelmúltban jelent meg elõször nyomtatásban. Az önképzõ kör estje – miként
szokott – könyvbemutatóval, rejtvénnyel folytatódott.
-tünde-

Baba-mama ringató
Negyedszer rendezte meg három év alatti gyerekek és szüleik 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 mondókák, rigmusok segítik a beszédfejlõdést, az azokat kísérõ
mozgások pedig egyéb készségeket. Az intézmény vezetõje
elmondta, népszerû a program, tizenöt-húsz csemete van alkalmanként fõként édesanya, de nem egyszer mindkét szülõ
társaságában. A nagyobbacska gyerekekre ez idõ alatt a többi óvónõ vigyáz.
-vtFotó: Molnár Gyula
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Filmre viszi saját krimijét
Lapunkban már többször olvashatták Németh Szabolcs
nevét, aki az ESZI 13. évfolyamos tanulója, és a Pro
Artis Mûvészeti Iskola dráma- és színjáték szakának
tagja. A csoport eddigi elõadásain szereplõ és szerzõ is
volt egyben, s ez utóbbiként
ért el a közelmúltban országos sikert, a mûvészeti iskola és városunk dicsõségére.
A Klebelsberg Mûvelõdési
Központ által meghirdetett
amatõr humoristáknak szóló
Humor Percek címû pályázat döntõjébe jutott közel
százhetven pályázóból, Tanyasi lámúr címû jelenetével. A zsûri tagjai: Maksa
Zoltán humorista, Sinkó Péter, a Rádiókabaré mûsorszerkesztõje, Litkai Gergely
humorista, a Dumaszínház
fõszerkesztõje. Maksa Zoltán megdicsérte a fiú mun-

Kvíz

káját, kiválónak tartotta a rímeket és a poénokat. A pozitív 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 mutatott meg a tanszak indulá-

Hóvirág harangja
sakor, s a pályázat elküldése
is a tanárnõ bátorításának
köszönhetõ. Jelenleg egyik
novellájának megfilmesítésén dolgozik a színjátszós
csapattagokkal, a két részes
pszichokrimit könyvalakban
is szeretné megjelentetni, a
filmmel pedig a jelenlegi tervek szerint a 14. Országos
Diák- és Ifjúsági Filmszemlére neveznének, amelyet
augusztusban rendeznek a
fõvárosban. Szabolcs pusztahencsei születésû, tanulmányait a szekszárdi Illyés
Gyula Fõiskolán szeretné
folytatni moderátor- vagy
média és kommunkáció szakon. Kiváló tanulmányi
eredménye a biztosíték,
hogy ez a terve sikerülhet.
Hobbija az írás, a zenehallgatás, és ritkán, de eljut a
barátokkal buliba, koncertekre.
bézsé

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

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 mellkassebészetet?
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

Fotók: Molnár Gyula

B. Trebitsch–Lincoln

C. Daróczy Zsigmond

Majoros Irén Erzsébet és
Lakiné Dobai Judit közös kiállítása nyílt meg kedden a
Dunakömlõdi Faluházban. A
Hóvirág harangja címû tárlatot, melyet március 29-ig lehet
látogatni, Wollner Pál nyitotta
meg. A megnyitón Kiss Zoltán és népzenész társai közremûködtek, valamint Oláh Zoltán és Juhász Mária Johanna
mondott verset. A paksi Majoros Irén Erzsébetnek nem ez
az elsõ bemutatkozása, Dunakömlõdön is láthatta már a
közönség mûveit. Ezúttal az
elmúlt évek alkotásait gyûjtötte össze, köztük olajfestményeket, fára festett képeket.
A faluházban nyílt tárlaton
úgynevezett varrott versek is
láthatóak. Majoros Irén Erzsébet az elsõ ilyen falvédõket
József Attila születésének századik évfordulójára, az õ verseivel díszítve készítette. Azóta saját alkotások is kerültek
vászonra. Az õ felkérésére
társult a tárlathoz Lakiné
Dobai Judit, aki boszorkánybabákat készít. A szintén paksi alkotó most lépett elõször
közönség elé. Különbözõ kézimunkákkal tíz éve kezdett
foglalkozni édesanyja unszolására, szülés utáni depressziója enyhítésére. Akkor karácsonyi díszek gyártásával kötötte le magát, azóta portrékat is rajzolt, újabban pedig
természetes anyagokból készít boszorkánybabákat sokak
örömére.
-tünde-
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Tartalmas nyugdíjas évek Jótékonysági est
Új vezetõségi tagot választott, éves programtervet készített közgyûlésén az atomerõmû nyugdíjasklubja. Tavaly komoly változás történt
az életükben, egyesületté
alakult a klub. Akkor új, héttagú vezetõséget is választottak, 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 nyugdíjasklubokéra is, hiszen
mindenütt hasonló a klubélet. Klubnapokat tartanak,
kirándulnak, gyógyfürdõkbe
és színházba járnak. Együtt
vannak hétköznapokon, gya-

korta ünnepelnek közösen.
Az atomerõmû nyugdíjasainak némileg kiváltságos a
helyzete, köszönhetõen a
Paksi Atomerõmû Zrt. támogatásának, jobbak a lehetõségeik, mint másoké. Egyrészt kiváló helyük van,
amelyet a társaság biztosít
számukra, sõt még a rezsit is
állja. Itt igen kulturált, tágas, kényelmes körülmények között tarthatják klubtalálkozóikat legalább hetente kétszer, ha van rá igény,
többször is. Szanyi Nagy János elmondta, kirándulásaikhoz kedvezményesen vagy
díjmenetesen kapnak évente
két-két alkalommal autóbuszt, illetve a társaság
anyagilag is segíti a klub
mûködését.
-vida-

Tapasztalatcsere
Szakmai látogatásra érkeztek vendégek a Pákolitz István Városi Könyvtárba Jászberénybõl, a helyi Városi
Könyvtár és Információs
Központtól. Az intézmények
között régi a kapcsolat,
gyakran találkoznak munkatársaik különbözõ szakmai
programokon. Egy ilyen találkozón született meg a látogatás gondolata, ugyanis a
jászberényi kollégákat érdekelte, hogy a paksiak milyen
tapasztalatokat szereztek az

úgynevezett TextLib könyvtári rendszer használatáról a
leltározásban.
A
helyi
könyvtár 2005-ben már elvégezte a rendszerrel ezt a feladatot, a jászberényi könyvtárban pedig most jött el az
ideje. Nem ez volt egyébként az elsõ alkalom, hogy
tapasztalataik
átadására
kérték könyvtárosainkat, a
közelmúltban hasonló céllal
Dunakeszirõl jártak náluk
vendégek.
-gyöngy-

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége meghívására

Paksra látogatott Tegzes Katalin budapesti szerzetes nõvér, tudtuk meg Gangel Margittól, a szövetség elnökétõl.
A nõvér a mûvelõdési ház nagyklubjában közel száz érdeklõdõ elõtt tartott elõadást Megszelídült számomra a gyász
okozta bánat címmel. Valós élettörténetekbõl próbálta átadni 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 elbeszélgethettek a nõvérrel az elõadás után.
bzs

Nyolcadik alkalommal szervezte meg jótékonysági estjét a Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium. A rendezvény egyrészt
bemutatkozási lehetõség a
gyerekeknek, az érdeklõdõk
láthatják, milyen mûvészeti
nevelés folyik az iskolában,
másrészt az esten befolyt
összeg fejlesztési forrást jelent az intézménynek. A mûvelõdési központ színházterme zsúfolásig megtelt, és a
színfalak mögött is népes
társaság várakozott a színre
lépésre, hiszen az iskola drámacsoportjai mellett az alsó

tagozatosok mindegyike fellépett. A hagyományokhoz
hûen nem árusítottak jegyet, a vendégekre bízták,
mekkora összeggel kívánják
támogatni az iskolát. Stallenbergerné Madarász Veronika iskolaigazgató úgy tájékoztatott, hogy körülbelül
250 ezer forint gyûlt össze,
amit eszközbeszerzésre fordítanak. Legközelebb áprilisban lehet látni a Balogh
Antal iskola diákjait a színpadon, akkor a drámatagozatos csoportok jelentkeznek majd önálló esttel.
-gyöngy-

Központban az egészség
Idén is folytatja a munkát az
„Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány Asztma és Allergia Klubja. Legutóbbi összejövetelüket, a PA Zrt.
Egészségközpontjában tartották, ahol az ÁNTSZ helyi
munkatársainak segítségével, többek között vérnyomásmérésre, koleszterinszint-mérésre nyílott lehetõség. Emellett egészségmegõrzést szolgáló termékeket,
illetve egy méregtelenítõ berendezést ismerhettek meg.
Az ilyen alkalmak mellett a
klub havi találkozóin különbözõ elõadásokat hallgatnak
meg, rendszeresen mennek
kirándulni, az úti cél elsõsor-

ban valamelyik gyógyfürdõ,
gyógybarlang. Legközelebb
március 20-án találkoznak,
amikor dr. Ligeti Judit bõrgyógyász szakorvos tart elõadást a bõrbetegségekrõl,
áprilisban pedig egy szemész orvos lesz a vendégük.
Az év második felében
dietetikus segítségével különbözõ ételeket készítenek,
de megünneplik együtt a karácsonyt, illetve elutaznak
Lengyelországba egy hoszszabb gyógyüdülésre. A
klubnak körülbelül 20 állandó látogatója van, programjaik középpontjában mindig
az egészség áll.
-gyöngyFotó: Molnár Gyula
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Jól csúszott a farsangi fánk a maszkabálon

Egy ötlet, egy megfelelõ
hely, egy kreatív csapat, támogatók, segítõk sora és némi munka. Tulajdonképpen
nem kell, s nem kellett semmi más a második paksi
korifarsanghoz.
Illetve
mégis! Kellettek játszani
szeretõ gyerekek, játékos
kedvû felnõttek, akik elfogadták 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 mókázni a paksiakat.
Azon túl, hogy ajándékok, fánk, hangosítás
és egyéb kellékek után
futottunk, az eget kémleltük és az idõjáráselõrejelzéseket vizslattuk. Az utóbbi hetek
ugyanis nem voltak éppen jéghízlalóak, s a
mûjégpálya is hol nyitva volt, hol nem. A
korifarsang napjára
kegyeibe fogadtak bennünket az égiek. Az
idõjárás nem volt teljesen
tökéletes, a nap sütötte a jeget, ami ettõl persze olvadt,
a metszõ szél viszont a korcsolyázókat 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 híján ötvenen neveztek a jelmezben érkezettek közül, az

ügyességi versenyre valamivel kevesebben. A legapróbb
álarcos-korcsolyás
még az óvodás kort sem töltötte be, de papák-mamák is
maskarát öltöttek. A versenyzõket, nézõket forralt
borral, forró teával, farsangi 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 viselte, a másodikat Tóth Attila
Márk, a harmadik pedig

Bemutatkozott a country klub
Javában tart a báli szezon,
egymást érik a különbözõ
intézmények, szervezetek,
baráti társaságok rendezvényei. Nagyon várta ezt az
idõszakot a csámpai lovas
társaság is, hogy immáron
második alkalommal megrendezzék 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, lesztek, ha hoztok, esztek”. Jöttek is a vendégek szép
számmal, több mint kétszázan, és bizony ízletes nedûkben, ínycsiklandó harapnivalóban sem volt hiány. A

hangulatra sem lehetett panasz, errõl a zenekar és az
esten fellépõ Akrobat táncosai mellett maga a társaság
is gondoskodott. Úgy fél ti-

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

zenegy felé járhatott az idõ,
amikor kiálltak vagy húszan, és illõ öltözetben, azaz
csizmában, ingben, farmerben, kalapban country tán-

Nemes Emíliát, Nemes Editet és Tóth Fruzsinát rejtette. Rajtuk kívül még majd’
tucatnyian kaptak ajándékokat.
Mivel tavaly nagy durranással,
szépségkirálynõavatással zárult a korifarsang, a szervezõk idén
sem „adták alább”. Sztárok
a jégen mottóval Fekete
Pákó és Fekete Pákóné is
vendége volt a rendezvénynek. Az énekest Heisler Judit, feleségét Kovács Tibor
alakította.
-vt-

cot jártak. A táncos társaság magját is a lovasok alkotják, két hónapja ötlötték
ki, hogy mûsorral készülnek
a bálra. Tán maguk sem hitték, de úgy tûnik, hogy elõadásuk nem egy alkalomra
szólt, máris vannak újabb
felkéréseik, sõt klubként
szeretnének tovább mûködni
Pakson. Ez nem is annyira
meglepõ, hiszen mindig kitalálnak valami újat. Hogy
csak néhányat említsünk,
rendszeresen kirándulnak
hol drótszamáron, hol lóháton, rendeztek már lovas
pikniket, szemétszedési akciót, és többen tagjai egy
másik táncos lábú csoportnak is, akik keddenként a
csámpai közösségi házban
néptáncot tanulnak.
-gyöngy-
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Gyerekbarát honlap
www.rakoczi-paks.sulinet.hu
Mint egy mesebeli erdei faliújság, melynek a szélét falevelekkel díszítették. Világos és
áttekinthetõ felületén nem veszik el a látogató, az információk rendszerében kis fatáblácskák kalauzolnak a keresett információkhoz a legrövidebb
úton. A közölt adatok tömörek
és lényegre törõk. Nem mellékesen olyan betûnagyságúak,
hogy a kicsik is olvasni tudják,
akár a mesekönyveket – a
szünidõk meg a fogadóórák
idõpontja õket is érdekelheti,
az iskolai eseményeken készült fotókról nem is beszélve.
A honlap a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola informatika
tanárainak és igazgató-helyetteseinek munkáját dicséri –
árulja el Till Józsefné igazgató. – Az ötlet tulajdonképpen
már rég megszületett, tavaly
tudtuk a technikai feltételeinket úgy rendezni, hogy a szülõk számára minden hasznos
tudnivalót tartalmazó honlapot készítsünk. Itt szerepelnek az iskolai dokumentumok
is, amelyek nyilvánosságát
egyébként a közoktatási törvény elõ is írja – teszi hozzá. –
A honlap megalkotásában sze-

repet játszott a partnerszemlélet, ami most a pedagógiában nagyon elterjedt. A tanulók elõrehaladásában, fejlesztésében oktatásában, nevelésében az iskola nem tudja átvállalni a szülõi ház feladatait,
de egyedül a szülõ is nehezen
boldogul, ha nem tartja a kapcsolatot a segítségére levõ intézménnyel, pedagógusokkal
– magyarázza. Ezért az iskolában a szülõk tájékoztatásába a
hagyományos eszközökön kívül életre hívták a szülõk-pedagógusok klubját, ahol elsõként a pedagógusok által legfontosabbnak ítélt témákat
dolgozták fel. Kezdõ programként tanulás-módszertani
kérdéssel foglalkoztak A tanulás tanulása címmel, ennek
az elõadásnak az anyaga is
megjelenik a honlapon. – A
egyik legfontosabb kérdés,
hogyan tanuljon a diák, és hogyan tud ebben a szülõ segíteni. Ehhez ismerni kell, milyen feltételei vannak ebben
az esetben a hatékonyságnak,
és miért fontos az, hogy megfelelõen motivált legyen a nebuló, látnia kell a „miérteket”
is a tanulás során.
-gy-

Röviden

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

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

Jótékonysági bált rendeztek a Napsugár Óvoda

Munkácsy utcai tagóvodájában. Az intézmény által
létrehozott alapítvány javára közel 200 ezer forint
bevételt hozott a rendezvény, az összeget technikai
eszközök, sportfelszerelés
és udvari játékok vásárlására fordítják.

Munkaügyi újdonságok

Nem csak a neve változott a
paksi munkaügyi kirendeltségnek, egyéb jogi változások is érintik az ott folyó
munkát. A Dél-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltségének
vezetõje, Feilné Szombat
Csilla elmondta, januártól
nagyon fontos változások léptek életbe a támogatási rendszerben. A foglalkoztatás-bõvítõ bértámogatást illetõen
korábban a támogatás vagy a
bérre, vagy a járulékra járt,
ezért mintegy 40 támogatási
forma volt, melyet a munkáltatók igénybe vehettek, ha álláskeresõt foglalkoztattak,
most pedig a kettõ együttes
támogatásáról beszélhetünk.
Az EU-s jogharmonizációnak
köszönhetõen a támogathatók köre nagyban bõvült. A
25 év alattiak közül a pályakezdõk épp úgy ide tartoznak, mint az 50 év felettiek és
a legfeljebb alapfokú képzettséggel
rendelkezõk.
Számtalan szociális szempontot is figyelembe kell venni. S
ezzel még nem zárult le az újdonságok köre: ha a hátrányos helyzetû személy az állását elveszti, két kivétellel
azonnal támogatható (eddig
ez félévi regisztráció után

volt lehetséges), pontosabban az
õket alkalmazó vállalkozók rögtön igényelhetik a járulékos munkabér 50%os finanszírozását, immár 12 hónapon keresztül. Megszûnt
azonban a cég továbbfoglalkoztatási kötelezettsége. – A
változások munkatársainktól
még körültekintõbb eljárást
követelnek, sokkal alaposabb
interjú készítése vált szükségessé, és nem csak az állást
keresõk körében – teszi hozzá az intézményvezetõ.
Nelli
Az intézmény nem csak támogatást nyújt, szolgáltat
is. Egyre gyakrabban használják az internet adta lehetõségeket. A munkáltatókat
a jogszabályokról és a pályázati lehetõségekrõl kell minél aktuálisabban értesíteni,
de ma már egyre gyakrabban történik ilyen módon az
adatok lekérése, kérdõívek
kitöltése is. Az álláskeresõk
a kirendeltségben elhelyezett négy számítógépen kívül Pakson a városi könyvtárban, a kistérség egyes településein (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 személyi ráfordításokat támogatja, a harmadik pedig a távmunkát
lehetõvé tevõ vállalkozásoknak nyújt segítséget.
Fotó: Paksi Hírnök archív
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MBT: Amivel Ön biztosan jól jár

A hír, hogy cipõbolt nyílt a Duna Hotel földszintjén, mondhatnánk hírlapi kacsa. De, hát
nem zörög a haraszt… A Duna
Hotelben valóban lehet lábbeliket vásárolni. Az itt kínált MBT
ugyanis annak ellenére, hogy
elsõ ránézésre úgy tûnik, nem
cipõ, hanem egy sportgyógyászati segédeszköz. Hatékonysága a helyes használaton múlik. Az MBT egy új megoldásrendszer egyes civilizációs betegségek, mint például a

lúdtalp, az izületi problémák,
a derékfájás, a
narancsbõr
vagy az elhízás
kezelésében,
és egy lehetõség a fentiek
megelõzésére.
Akinek fáj a
dereka, a térde, a bokája, a
háta, a nyaka,
ízületei, izmai, nem jó a testtartása, elégedetlen az alakjával,
lúdtalpa van, nem él egészséges életet, az MBT jelentheti
megoldást.
Ez a lábbeli egy instabil
sporteszköz, ami egésznapos
viselet során megóvja a szervezetet minden olyan káros
hatástól, amit az egyenes talajok okozhatnak. Az MBT
gyógytornász, személyi edzõ
és masszõr egy személyben!
Éppen ezért maga a vásárlás

is eltér a megszokottól. Az elsõ lépés egy komputeres
talpvizsgálat, a következõ a
helyes méret, majd a vevõnek
tetszõ modell kiválasztása.
Ezek után következik a helyes
járás elsajátítása szakértõ segítségével.
Végül a legfontosabb, aki
MBT-t vesz, nem cipõt vásárol, hanem az egészségébe
fektet be.
A Paksi MBT Pont a Duna
Hotelben hétfõtõl-péntekig 10tõl 18 óráig, szombaton 9-tõl
13 óráig tart nyitva. A talpvizsgálatot gyógytornász végzi.
Márciustól ugyanitt gerinctorna
és MBT walking indul.
Telefon: 20/523-8003
Az MBT sportgyógyászati
eszköz, mely instabil talpszerkezete révén, az izomzat reflexes megfeszülésével óvja a
szervezetet minden olyan káros hatástól, amit a sima, kemény talaj okozhat. A mester-

Kész katasztrófa!
Tömegrendezvények
A téma az utcán hever… Megesik,
hogy szó szerint. Nos, ezt szeretném
megelõzni, azzal, hogy így március idusához közeledve a tömegrendezvények
veszélyeirõl írok.
A Föld népességnövekedése, a könynyebbé váló közlekedés miatt egyre
többen látogatják a különbözõ rendezvényeket, kis hazánkban nem mellesleg
a kiélezett belpolitikai helyzet okán is.
Tömegrendezvény egy sportmérkõzés,
tüntetés, de említést érdemel a bevásárlóközpontban összegyûlt tömeg is. A
csoportos emberi magatartás egyik
legkatasztrofálisabb megjelenési formája a pánik, a tömeges, fejvesztett
menekülés. Ezt a viselkedést gyakran
életet veszélyeztetõ szituációk váltják
ki, például tûzeset egy zsúfolt épületben, természeti katasztrófák, esetleg
rohamrendõrök megjelenése…
Hogyan alakul ki a pánik? Az emberi
agy a veszély elkerülése érdekében automatikusan próbál védekezni. Blok-

kolja a gondolkodást, „vészhelyzet”
üzemmódra kapcsol, és csak az ösztönök mûködnek: „pánik van, tehát menekülni kell”. (Éppen úgy, mint az állatoknál. Az állatvilágban is az nyer és az
éli túl, aki gondolkodás nélkül azonnal
reagál.)
Amikor a tömeg felismeri, hogy életveszélyes 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 összepréselõdött emberek tömege hatalmas
erõt fejt ki, mely képes meghajlítani
acélból készült terelõket, kerítéseket,
vagy ledönteni az útjukba kerülõ falakat.
A katasztrófahelyzetben kialakult
„csordamagatartás” nehezen számolható fel, ezért lehetõség szerint a meg-

ségesen kialakított talajt egyenetlenné változtatja, visszaadva
ezzel a munkát minden izomcsoportnak. Egy izületkímélõ
járástechnika és segédeszköze a bárhol viselhetõ MBT lábbeli.
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)

elõzésre kell törekedni. Mindenek elõtt
szükség van egy olyan emberre, aki tekintélyével és határozottságával megelõzheti a pánik kialakulását, illetve
megállíthatja annak terjedését. (Kár,
hogy vezetõ politikusaink nem olvassák a Paksi Hírnököt!) Elsõrendû fontosságot 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 legészszerûbb és legegyszerûbb megoldásnak: haladjunk normális léptekkel, így
könnyebben kászálódunk ki a tömegbõl
vagy jutunk el a kijáratig, mintha rohannánk. Maradjunk nyugodtak, higgadtak! Vigyázzunk társainkra! Ha sérült embert látunk, vigyük védett helyre! 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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Mit süt-fõz ma?

id. Forster Józsefné
Nem is olyan rég hallottam, hogy
Dunakömlõdön útjára indítottak egy
akciót, melynek keretében hagyományos kömlõdi ételek receptjeit gyûjtik
össze. Ennyi elég is volt nekem, egybõl
kiruccantam a faluházba, ahonnan
utunk Bodó Katalinnal, a faluház vezetõjével id. Forster Józsefné, Emike néni otthonába vezetett. Emike néni fantasztikusan friss asszony, tele élményekkel, emlékekkel, melyek közül néhányat szívesen megosztott velem is.
Tavaly jött haza hosszú évek után Németországból, és itthon azonnal felvette a fonalat. Pontosabban a tût és a cérnát. Egész életében rengeteget varrt.
Látogatásomkor is éppen egy kötényt
állított össze a szomszédasszonynak.
Elmesélte, hogy mikor visszaköltözött
Kömlõdre, az egyik legnagyobb élménye 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
Lehet, hogy a
házasságok az
égben köttetnek, de ez nem
jelenti azt, hogy
az
esküvõk
mentesek lennének az emberi gyarlóságtól. Ezt példázza 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 visszanyomta székére. Amikor az érsek megkérdezte,
hogy van-e valamilyen akadálya a házasságnak, 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 boldogságával 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-

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

Plörõ

Különös menyegzõ
szony rátartisága okozta. Julis, aki maga
sem volt egy szépség (olyannyira nem, hogy
állítólag gyermekkorában csontot kötöttek a
nyakába, hogy legalább a kutya játsszon vele), úgy találta, jövendõbelije túlságosan csúnya ahhoz, hogy végigvonuljon vele a fõutcán. Megemelte hát mennyasszonyi ruhája
alját, és amolyan emberes léptekkel nekivágott 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, szégyen oda, mindannyian a menyasszony után
lódultak. A kertek alatt vonuló, vagy inkább
trappoló esküvõi menet a következõképpen
nézett ki: Elöl vágtázott a mennyasszony, aztán jött az örömanya és a szitkozódó örömapa, majd pedig kisebb nagyobb csoportokban, ki hogy bírta a tempót, a többiek. A võlegény a menet legvégén battyogott…
Így értek a templom elé, ahol aztán rendezték soraikat, s mintha mi sem történt volna,
szépen, méltóságteljesen vonultak az úr,
pontosabban a pap színe elé. A lakodalom-

kömlõdi étel, Emike néni szerint még a
szomszédos településeken sem készítik, hacsak nem áttelepült kömlõdiek.
Emi néni fiatal korában nem nagyon
volt téli vitaminforrás, a szükséges
mennyiséget a savanyú káposztából pótolták.
A hagymát kevés zsiradékon megdinszteljük, megszórjuk pirospaprikával, majd rátesszük a káposztát, felengedjük kevés vízzel és beletesszük az
oldalast is. Amíg ez fõ, addig elkészítjük a betétet. A kenyeret kis kockákra
vágjuk, majd egy serpenyõben némi
zsírban kicsit megpirítjuk. Hozzáöntjük a lisztet és a vizet, aztán kanállal kisebb méretû gombócokat formázunk,
amit egybõl a majdnem kész káposzta
mellé teszünk. Emike néni szerint sokkal 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 otthon a füstölt oldalasból, akkor elkészíthetjük kolbásszal is, de a valódi kömlõdi ízeket mégis a füstölt oldalassal készült káposzta varázsolhatja a szánkba.
sete
ban már mindenki önfeledten mulatott, apróbb zavart mindössze egy hirtelen jött felhõszakadás okozott… A sátor több helyen
átázott, melynek következtében, a csordogáló esõvíztõl a finom tyúkhúsleves kissé felhígult. A problémát néhány, kissé kapatos vendég 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 zúdult! Ezt a menyegzõt aztán sokáig emlegették a városban, az idõsebb emberek emlékezetében 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 menyaszszony öltöztetõnõje felakasztotta magát, a
palota kapuõre átvágta saját torkát, a ceremóniát levezénylõ ezredes napszúrást kapott
és összeesett, az állomásfõnököt elgázolta
az a vonat, amelyen az ifjú pár nászútra indult, az olasz király, vagyis az örömapa
szárnysegédje leesett a lóról és meghalt, a
násznagy pedig fõbe lõtte magát.
Máskülönben minden simán ment.
Hahn Szilvia
Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Jó napot, mi újság?

Zomborka Zoltán
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 munkatársa. Jelenleg a Paksi FC PR menedzsereként a futballcsapatot népszerûsíti.
Zomborka Zoltán Budapesten született, ott is nõtt fel.
Eleinte színésznek készült,
késõbb meg azt gondolta,
hogy zenész lesz. Végül a mûvészetektõl távol esõ telefonmûszerész pályát választotta.
Azt mondja, azért, mert a
bátyja is a Puskás Ferenc
Szakközépiskolába járt. Egy
évet dolgozott egy mûszaki
boltban eladóként, majd elhagyta a mûszaki pályát. Kollégájával közösen videotékát
nyitottak, aztán Zoli kiszállt,
és nyitott egy sörözõt. Úgy
gondolták, vidéken több a lehetõség, 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 kiderült, erre nem volt elegendõ kereslet. – A vállalkozás finoman szólva megbukott, ebbõl viszont többet tanultam,
mint bármelyik sikerembõl –
mondja. Kezdettõl foglalkozott koncertszervezéssel. A
magyar zenei élet színe-java
megfordult már a Café Bongóban, melyet a Vaszkó családdal közösen immár hét éve
üzemeltet. A Bongó belsõ elrendezése egyébként Zoli
fantáziájának szüleménye, de
lakásának nappalijában található, saját kezûleg épített
kandalló, vagy a hajópadlóval
borított konyha is belsõépítész vénáról tanúskodik. Legtöbben azonban a rádióból is-

merik õt: a hallgatók 12 éven
át szinte naponta találkozhattak a hangjával. Nagyon
büszke arra, hogy olyan híres
elõadókkal készíthetett riportot, mint Dj Bobo, vagy a
Scorpions. Úgy tûnik azonban, hogy rádiós pályafutása
leáldozóban van. A rádió tulajdonosai szorosabb gazdálkodásra kényszerültek, s szerinte annak köszönhetõ, hogy
a megszorítás kárvallottja
lett, hogy õ mindig a talpára
esik. Most sem esett kétségbe, hamar talált munkát magának: a Paksi FC PR menedzsereként az a feladata,
hogy a futballcsapatot népszerûsítse, minél több nézõt

ballban is bizonyított már,
többszörös
diákolimpiai
bajnok a csapattal. A napi
edzések, gyakori versenyek mellett a tanulást
sem hanyagolja el, tanulmányi eredménye jó, az angol nyelvtanulásban is
eredményes, a vegyész pá-

lya vonzza. Ötödik osztályos húga szintén röplabdázik, és kitûnõ tanuló.
Nóra kézügyességét rajzversenyeken, plakátversenyeken bizonyította, többször nyert ezen a területen
is, ma már csak hobbiként
rajzol nagyon kevés szabadidejében. Nehezen, de
jut idõ a barátnõkre is, mozizásra, télen korizásra,
otthon pedig a számítógép,
könyvek, számára kedvelt
zenék várják. Tanára, Poór
József szerint kiváló eredményei nem tették elbizakodottá Nórát, szerény
maradt, a sporttal szemben
alázatos. A versenyek elõtt
kételkedik önmagában, de
amikor kell, mindent belead.
bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Leber Nóra
A Deák Ferenc Általános
Iskola hetedik osztályos tanulója ötödik alkalommal
érdemelte ki a 2006-os évben a Tolna Megye Legjobb Sportolójának járó
kupát. A kupák mellett
száznál több érem tulajdonosa is Leber Nóra, aki
harmadik osztályos kora
óta aktív részese az iskolai
sportéletnek. Röplabdával
kezdte Poór József irányításával, s hamarosan az iskolai csapat egyik kiválósága lett. Majd az atlétikába
is belekóstolt, a távolugrást kedveli legjobban, de
valamennyi versenyszámban éremszerzõ. A floorFotók: Fonyó Dániel (fent), Molnár Gyula (lent)
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csalogasson
a pálya szélére. Reméli,
hogy azok az
emberek is
megszeretik
ezt a sportot
és a csapatot,
akik
most
még
nem is tudják,
hogy
Paksi FCszurkolók.
Szeretné, ha
a csapat tagjait megszólítanák, autogramot kérnének
tõlük. Mindenesetre õ azon
fog dolgozni, hogy a klub széles körben ismert és szerethetõ legyen. Folyamatban
van az új honlap szerkesztése, túl vannak egy jól sikerült
sajtótájékoztatón, a szurkolói
ankéton pedig minden eddiginél többen vettek részt. A
kosármeccsek közvetítését
már nem tudja vállalni, de
szurkol a csapatnak, és továbbra is követi az ottani eseményeket. Igen szoros az idõbeosztása, fõleg hétvégén. A
munkák nagy része is erre az
idõszakra esik, ráadásul Zoli
iskolába is jár: a Komlósi Oktatási Stúdióban tanul sportújságírást. Megszállott Sziget-rajongó, és nyaralás közben is képes elmenni egy buliba, amit kedvenc DJ-je tart.
Szerencsére azonban menyasszonya tolerálja ezt a szenvedélyét. Amellett, hogy
mostanában a történelmi témájú könyveket bújja, két
szenvedélye van, de ezeket
idõ hiányában nem gyakorolja. Egyik a vasútmodellezés,
melyhez a szükséges eszközöket már most gyûjti, de a
terepasztal
megépítése
valószínûleg idõs korára
marad. A másik a nyílméregbékák 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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Paks kiválóságai

Két meccs, egy pont

Hagyományosan minden évben köszöntik Tolna megye
legjobb sportolóit, ahol a
nemzetközi versenyeken elsõ hatban végzett versenyzõket, és a megye sportágankénti legjobbjait díjazzák. Az
elõzõ évekhez hasonlóan a
tavaly is sok paksi siker született, így a kitüntetettek között szép számmal akadtak
ASE és PSE versenyzõk.
A világversenyeken 1-6. helyezést elért sportolók között oklevelet és emléktárgyat kapott az Atomerõmû
SE-bõl a cselgáncsozó Mészáros Anett és Bor Barna
(edzõ: Hangyási László), a
kajakozó Boros Gergely, a
kenus Kozmann György
(edzõ: Séra Miklós), és a sakkozó Fodor Tamás (edzõ:
Lukács Péter), valamint a
Paksi SE karatésa, Pilisi
Krisztina (edzõ: Záborszky
Zoltán).
Tolna megye sportágankénti legjobbja lett a karatézó Rácz Krisztina és Illés János (Paksi SE, edzõ:
Záborszky Zoltán), a kosárlabdázó Mészáros Zalán
(Atomerõmû SE, edzõ: Zsoldos András), a labdarúgó
Kiss Tamás (Paksi FC, edzõ:
Lengyel Ferenc), az ökölvívó
Sárközi Béla (Paksi SE,
edzõ: Kajtár László), a röplabdázó Leber Nóra (Paksi
SK, edzõ Poór József), a sakkozó Papp Gábor (Atomerõmû 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 természetbarát kategóriában
Jakab Éva (Demeter DélMezõföldi Természetbarát
Egyesület Paks) és Jakab
Albert (Atomerõmû SE), valamint
a
twirlingezõ
Meczker Bettina (ESZI
DSE, edzõ: Kalmár Lívia)
joko

Megkezdte bajnoki szereplését a Borsodi Ligában a Paksi FC labdarúgó csapata. A
tavaszi fordulókból mint köztudott kettõt már lejátszott a
Lengyel gárda, így a 18. játéknappal folytatódott a
pontvadászat. Az edzõmecscseken brillírozó paksi
együttes 11-bõl 10-et megnyert, így kellõ önbizalommal várták a zöld- fehérek a
rajtot. Kovács Attila az õszi
idény legjobb élvonalbeli kapusa 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 oldalszabadrúgást követõen
Kouemaha vette be Bita kapuját. Ezt követõen fokozatosan átvette a játék irányítását a PFC, de sérülés miatt 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 futószalagon jöttek a paksi helyzetek, de egyet sem sikerült
értékesíteni. A második játékrészben Bardi térdszalag-szakadást szenvedett, a
csapat is egyre erõtlenebbé
vált, míg a szervezetten védekezõ Tatabánya valósággal ölte a focit. A 85. percben
megítélt büntetõt (Kiss Tamást akadályozták szabálytalanul a büntetõterületen
belül) Buzás végezte el. Labdája a bal, majd a jobb kapufáról Polekszics kapus kezében kötött ki. Sajnos 1:0-s
vereség a vége. A mérkõzés
után kiderült, hogy Zováth
bokaszalag-húzódást szenvedett, 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 engedett ki a kezébõl a Paks. A
11. percben Kiss Tamás Molnár Zoltán erõszakosságának és labdaszerzésének köszönhetõen szerzett vezetést
a PFC, melyet egészen a 82.
percig õrzött. Ekkor azonban 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 emberelõnyben Kiss Tamás és
Böde lövésénél is nagyot védett a fehérvári hálóõr, így
pontosztozkodás lett a vége.
Jelenleg a rendkívül sûrû
középmezõnyben a Paksi FC
10.helyen áll a Borsodi Ligában. A következõ fordulóban
március 10-én a listavezetõ
MTK fiataljai látogatnak a
Fehérvári útra. A találkozó
14.30-kor kezdõdik.
efgé

Bronz Hamburgból Zajlik a rájátszás
A hamburgi cselgáncs Otto Szuper Világkupán az Atomerõmû SE három versenyzõje lépett tatamira. A világ- és Európa-bajnok Braun Ákos már az elsõ fordulóban vereséget
szenvedett, és elbúcsúzott a további küzdelmektõl. A másik paksi fiú, Bor Barna elõször a
szenegáli Bathalyt, majd a németek Európabajnokát, 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 következõ összecsapáson már a bronzéremért harcolt, 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 mérkõzésen a kubai Castillót verte. A negyeddöntõben
a kínai Vanggal szemben maradt alul, így a vigaszágon 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)

Február végén befejezõdött a 2007. évi teremlabdarúgó bajnokság alapszakasza. Mint
az megjósolható volt, a felsõházi rájátszást
jelentõ helyezésekért hatalmas volt a küzdelem. Az A csoportban nem került az elsõ háromba 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 három sorrendje: Söni-Vill, a Gonoszok, Partner Kft. A rájátszás az elmúlt hétvégén már
el is kezdõdött. A Felsõházban a KreszparkBeanett és a Partner Kft. is megnyerte mindkét mérkõzését, így õk vezetik az elitcsoportot, de a jelenlegi harmadik Gonoszok is beleszólhat az elsõ két hely sorsába. A középcsoportban a Kier Singers vezet, de a hetedik
helyre a Ferr-Kert, a Tar és Tar Security és
a Diófa is odaérhet. A góllövõlistát 29 találattal Osztermájer Gábor a Kreszpark-Beanett
játékosa vezeti. A rájátszás küzdelmei március 13-án 12.40-tõl folytatódnak.
efgé
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Vereség a listavezetõtõl

Teniszhírek
len betlizõ, de a bajnokságban biztosan vezetõ Szolnokhoz. Ahhoz a Szolnokhoz,
amely a 20. fordulóban hazai
pályán, a tiszaligeti sportcsarnokban fogadta Czigleréket. A rangadóra sok paksi
szurkoló is elkísérte a csapatot, bízva a gyõzelemben. A
mérkõzés nem is kezdõdhetett volna jobban, az elsõ negyed végén 7 ponttal, 20-13ra vezetett az ASE. A folytatás azonban már nem volt
ilyen egyszerû, összekapták
magukat a hazaiak, és a félidõre kiegyenlítettek, sõt a
vezetést is átvették. Kapaszkodott az ASE, de erejébõl
fordításra már nem futotta,
sõt a végén az Olaj nagy különbséggel, 77-56-ra nyerte a
találkozót. Ezzel a vereséggel a harmadik helyre csúszott vissza az Atomerõmû,
ráadásul a hátralévõ hat fordulóban még nehéz mérkõzések várnak a csapatra.
Lapzárta után érkezett:
ASE–Kaposvár 89:73.
joko

Az NB I-es férfi kosárlabdabajnokság 19. fordulójában a
Sopront fogadta az ASE a
Gesztenyés úton. A mérkõzésre kilátogató szurkolók az
elsõ negyedben harcos vendégeket és álmosan kezdõ, a
helyzeteket kihagyó paksi
csapatot láthattak. Valószínû,
hogy a szünetben Zsoldos
András vezetõedzõ felébresztette játékosait, mivel a

második negyedtõl már a papírforma érvényesült. Fokozatosan növelte elõnyét az
Atom, a vége magabiztos, 8159-es gyõzelem lett a hazai
alakulat javára. A paksi pontokból a legtöbbet, szám szerint 21-et Mark Walters szerzett. Ezzel a gyõzelemmel
megõrizte második helyét a
táblázaton az ASE, és közelebb került a Nyíregyháza el-

Sajtótájékoztatón mutatta

Bejött a papírforma

be a Paksi FC vezetõsége
három
új
játékosát,
Balaskó Ivánt, Bardi Gábort és Hanák Viktort.
Ugyanitt mutatkozott be
az egyesület PR menedzsere Zomborka Zoltán
is, aki beszámolt a megváltozott, és minden eddiginél
részletesebb honlapról, valamint 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 ismerkedhettek a gárda vezetõivel,
edzõivel és játékosaival,
valamint kérdéseiket is feltehették.
efgé
Fotó: Szaffenauer Ferenc

A listavezetõ Csuti Sakk Klub
látogatott Paksra, hogy öszszecsapjon a harmadik helyen álló ASE-val. Gosztola
István, a sakkcsapat vezetõje
az összecsapás elõtt elmondta, 6 és fél ponttal vezet a
Csuti SK az ASE elõtt, ebbõl
a hátrányból szeretnének valamelyest faragni. Hozzátette, egy szoros, kis különbségû
gyõzelemmel már elégedett
lenne. Természetesen Dr.
Varga Tibor, a Csuti SK szakosztály vezetõje is a gyõzelem
reményében érkezett Paksra,
de tudta nagyon nehéz meccs
vár gárdájára. Kitûnõ csapat
a Paks, de nekünk több nagymesterünk van és az eddig lejátszott hatvan partinkból
egyetlen egyet sem veszítettünk el, fogalmazott. Az NB
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I-es csapatok csatáját a Csuti
SK, ha szorosan is, de 6,5–5,5re megnyerte. A paksiak közül egyedül Csom István gyõzött, Berkes Ferenc, Ács Péter, 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 kapott ki a zalaiaktól. A bajnokságban az ASE elsõ csapata
3., míg a második számú gárda a 10. helyen áll. Legközelebb az NB I. Szabó László
csoportjában szereplõ ASE
Edelénybe látogat, míg az
NB I/B Charousek csoportjában játszó ASE II. Pécsett
vendégszerepel. A mérkõzéseket március 25-én rendezik.
röné

Február utolsó hétvégéjén
rendezték a TECNIFIBRE országos fedett pályás II. kategóriás teniszversenyt. A megmérettetésen 18-an vettek részt.
A kétnapos eseményre az
ország minden pontjáról
érkeztek játékosok. A Magyar Tenisz Szövetség jóváhagyásával L16-os és
F2-es korosztályban egyéniben és párosban mérkõztek egymással a versenyzõk. – Pakson kiválóak a feltételek, ezért az
MTSZ egyre többször kéri fel a PSE Tenisz Szakosztályát versenyek szervezésére – mondta Horváth István, a Paksi Sport
Egyesület Tenisz Szakosztályának vezetõje. – A versenyt a nevezési díjakon
túl teljes egészében a PSE
finanszírozta – tette hozzá. A lányoknál két paksi
versenyzõ indult, Kern
Ágnes és Fábián Ágnes.
Az elsõ körben Fábián Ágnes végzett elõbb, aki betegsége miatt hosszú ideje
nem ragadott teniszütõt.
Sajnos a következõ fordulóban érvényesült a papírforma, mert az elsõ kiemelttõl, Pump Lucától
6:2, 6:3-ra kikapott és a
másnapi páros versenyen
sem tudott dobogóra állni.
Kern Ágnesnek is párosban ment jobban. Petõ Judittal az oldalán a negyedik helyen végzett. A fiúknak csak egyes versenyt
rendeztek és négyen álltak rajthoz. Itt a paksi
Tárnok Tamás harmadik
lett.
efgé

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

MOZAIK
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Mesélõ hangszerek

A billentyûk hallgatnak, nem
a zenéé a fõszerep. Felnyitjuk a közel száz éves
Bösendorfer fedelét, és másfajta csodákra bukkanunk. E
csodák történetét meséli el
Károly János tanár úr, aki az
elmúlt negyven év hivatott
krónikása, hiszen kezdetektõl 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 koncertezett több városban, köztük
Pakson is. A mûvésznõ az újjávarázsolt hangszeren adott
nagy sikerû koncertet, majd
Károly tanár úr arra kérte,
ennek a paksi zongorának legyen õ a „keresztanyja”, írja
rá nevét a rezonátorra. A
mûvésznõ örömmel tett eleget a kérésnek, az õ nevét olvashatjuk elõször, ha felnyitjuk a fedelet. Liszt Ferenc
idejében vált divattá, hogy
híres zongoramûvészek elõadásuk után beírták nevüket

Postaládánkból
a hangszerbe. 1984-ben
Ránki Dezsõ volt a város
mûvészvendége, s õ is megörökítette aláírásával ennek
emlékét. Már jóval fiatalabb
nemzedék kiválósága Loparits Erzsébet, az iskola
egykori növendéke, aki
Amerikában doktorált zongoramûvész, anyaiskolájában adott nagysikerû koncertet 2004-ben, a zongora
az õ nevét is rejti. Károly tanár úr szeretné, ha ifjú, ígéretes növendéke, Tóth Emese neve is bekerülne a
hangszerbe, aki a Pécsi Zenemûvészeti Szakközépiskola harmadéves hallgatója.
Számos díj, elismerés jelzi
Emese eddigi pályafutását, a
jó öreg Bösendorfer pedig
türelmesen várja, hogy
játsszon rajta mint hivatásos
zongoramûvész, és az aláírásának is van még hely a rezonátorban.
bézsé

Gutai Istvánt, a paksi Pákolitz
István Városi Könyvtár igazgatóját korábbi idõkbõl ismerem,
jártam a gondosan vezetett intézményben.
Megtudtam,
hogy a Jámbor Pál Társaság
ülést tart, tagfelvétel is lesz.
Újpesti vagyok, 1950. január
1-tõl IV. kerületként csatolták
Budapesthez. A hajdani településrõl Jámbor Pál írta az elsõ verset. Vezetõségválasztó
közgyûlésre érkeztem. Kitûnõen vezette Lovászi Zoltánné,
majd az ismét megválasztott
elnök, Beregnyei Miklós ismertette az elõzõ év érdemi
tevékenységét, sorolva 2007.
és 2008. terveit. Határozott,
lelkiismeretes, érzelmileg elkötelezett vezetõt találtam
személyében. Néhányan új
tagtársakká váltunk – e helyen
is köszönöm.
2007. február 19.
Üdvözlettel:
Dr. Vértes László

Honvédsorsok a szabadságharcban
(Folytatás a címlapról)

Kornis László születésének
pontos idõpontját és helyét
nem ismerjük, feltehetõen
Bölcskén született, valószínû, hogy 1810. elõtt. Jogi tanulmányai befejezése után
1838-tól esküdt, 1840-tõl
szolgabíró, 1841-tõl ügyvédként dolgozott. A forradalom
kitörésekor Pakson élt, az elsõk közt jelentkezett a nemzetõrségbe. Tagja volt az
1848. május 1-jén választott
Tolna megyei állandó bizottmánynak, 1848. júliustól, pedig fõhadnagya lett a
Forster Antal alezredes vezette Tolna megyei mozgósítási nemzetõrzászlóaljnak a
délvidéki hadszíntéren. Nevét olvashatjuk abban a jelentésben, mely igazolta,
hogy a frontvonalról visszavonuló tolnai nemzetõrök

nem
rekviráltak,
nem
kényszerítették fegyverrel
az útjukba esõ falvak lakóit,
hogy számukra úti szekereket biztosítsanak. A jelentés
szerint Forster Kornis Lászlót bízta meg, hogy Kernya
község bíráját rávegye a fogatok elõállítására, de a bíró,
bár ígéretet tett, fogatokat
nem adott, estére kelve is
csak egy-kettõt, ami még arra is kevés volt, hogy a betegek ráférjenek.
A tolnai nemzetõrség tagjaként Kornis László is részt
vett a gyõzelmes pákozdi
csatában, október 19-tõl pedig már a 23. honvédzászlóalj hadnagya. Harcolt a
schwechati ütközetben, majd
november 1-jétõl áthelyezték Bem seregébe. Az 55.
honvédzászlóalj állományában december 1-jén lett fõ-

hadnagy és Bem tábornok
parancsõrtisztje a téli hadjárat küzdelmeiben. Egy felderítés során, 1849. február
4-én Vízaknánál a lábát golyó sebesítette meg és fogságba esett. Sebesültként
elõbb
Gyulafehérvárra,
majd júniusban, még betegen, Temesváron, Eszéken,
Varasdon, Grácon és Bécsen
át több századmagával hadifogolyként Csehországba
vitték.
Elhurcolásának leírását felesége, Makay Terézia a
szekszárdi Megyei Bizottmányhoz 1849. június 26-án
benyújtott kérvényébõl ismerjük, melyben elpanaszolta, hogy férje fogsága miatt
a család jövedelem nélkül
maradt. Levelében önmaga
és három kisgyermekük ellátásához kért segélyt, ahogy õ

írta „morális özvegyi díjként” férje fõhadnagyi fizetése felének megfelelõ öszszegben annak kiszabadulásáig. Kérelmét a paksi elöljáróság támogató levelével
együtt a minisztériumba továbbították.
Kornis László sorsáról további pontos adatokat egyelõre nem sikerült felkutatnom. Miután a csehországi
fogságából hazatért, feltehetõen ügyvédi praxisát folytatta Pakson. Az õ neve is olvasható az 1861. január 7-én
választott Tolna megyei állandó bizottmány névsorában, de 1867-ben már nem
élt, illetve tudjuk, hogy felesége 1867-ben özvegyként
élt Pécsett.
Kernné Magda Irén
(Írásunk következõ lapszámban. folytatódik!)
Fotó: Molnár Gyula

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

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

VMK
HÚSVÉTVÁRÓ
Húsvéti pályázat általános iskolásoknak és óvodásoknak.
Várjuk a saját készítésû rajzokat, különbözõ technikával
díszített tojásokat, saját
szerzeményû locsoló verseket, húsvéti történeteket stb.
A munkákat április 2-ig várjuk a mûvelõdési központba.
Eredményhirdetés: április 6án (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 Városi 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.

Március 21. (szerda) 19 óra
ÁTOK 2.
Feliratos amerikai horror
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TelePaks
Március 13-án, kedden
19.15-kor a Lelátó magazin vendégei a Tolna Megye Legjobb Sportolója
díjban részesült paksi
versenyzõk lesznek.
Március 14-én, szerdán a
Mindenttudás Egyeteme
7. szemeszter 8. elõadásában Pongor Sándor beszél
a bioinformatikáról és a
rendszerbiológiáról. Az
elõadás címe: Az adathalmoktól a rendezett információs hálózatokig.
A március 15-i városi ünnepséget felvételrõl, aznap 19 órától adja a
TelePaks.

Kiállítás
Faluház

A mûvelõdési ház könyvtár
galériájában „A varázserejû
hímestojás” címmel Nagyné
Hajdú Júlia kiállítását láthatják (képünkön).
A nagykiállítóban március
19-én 17 órakor Valerij
Platonov, az Orosz Kulturális Központ igazgatója nyitja
meg Alexandr Kabanov és
Zicherman Sándor Róbert
képzõmûvészek kiállítását.
A kiskiállítóban március
13-án 17 órakor lesz „Otthon Európában – Improvíziók” címmel Bomba Gyula decsi fotográfus alkotásait bemutató tárlat megnyitója, Decsi-Kiss János
képzõmûvész, újságíró közremûködésével.

Program
Gyermekjátékok, népdalok,
kézmûves foglalkozás iskolásoknak március 26-án
13.30-15.30 között a a VMKban. Közremûködik a Vetõvirág együttes. Belépõ 200
Ft.
Fotó: Molnár Gyula

Március 29-ig „Hóvirág harangja” Majoros Irén Erzsébet verseit és képzõmûvészeti alkotásait, Lakiné
Dobai Judit boszorkánybabáit bemutató kiállítást láthatják.

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

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 12-én 17:00-kor
„Az én népfõiskolám” program sorozatban „A méhek
társadalma, a méz jótékony
hatásai” címmel Rajnai
György méhész tart elõadást.
Március 14-én 18 órakor:
Megemlékezés az 1848/49es forradalom és szabadságharcról.
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)
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ELADÓ INGATLANOK

Pakson, a Virág utca végében 2996
m2-es építési telek eladó. Irányár:
5,2 M Ft.

Pakson, a lakótelep mellett, a Nádor
utcában tetõtérbeépítéses családi ház
(5 szoba, 2 fürdõszoba, konyha, étkezõ, gázfûtés) garázzsal eladó. Irányár:
25,5 M Ft.

Dunakömlõdön, a 6-os számú fõút feletti részen 1440 m2-es kordonos szõlõ, 3600 m2-es gyümölcsös eladó.
Irányár: 730 000 Ft.

Paks–Dunakömlõdön a Csárda utcában 3 szobás, konyha+étkezõs, fürdõszobás, hagyományos fûtésû családi ház eladó. Irányár: 9,2 M Ft.

Pakson, a lakótelep központjában,
a Babits utcában, liftes lépcsõházban második emeleti 2 szobás, erkélyes lakás azonnal beköl-

Hitelügyintézés!

A Gyermekparadicsom
Alapítvány az Eötvös utcai
óvodáért ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át
az alapítvány javára felajánlották. Az így befolyt összeget,
45081 Ft-ot a gyermekek kirándulásainak támogatására,
könyvek vásárlására fordítottuk. Kérjük, továbbra is támogassák az alapítványt!

Gyors hitelek ingatlanfedezettel, jövedelemigazolás nélkül is!
- lakásvásárlásra (szoc. pol.)
- felújításra
- szabad felhasználásra
- hitelek kiváltására
Nem akadály:
- APEH tartozás
- BAR lista
- Végrehajtás
Végrehajtás alatt lévõ ingatlanok kiváltása banki és jogi
háttérrel.
06-30/9258-808

Köszönettel, az alapítvány
kuratóriuma és a gyerekek.

MEGÉRKEZTEK
A 2007-ES
MODELLEK
Védje szemét UV-szûrõs
napszemüveggel!
LENS OPTIKA
7030 Paks, Dózsa György út 44.
Telefon: 75/511-246

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

tözhetõen eladó. Irányár: 8,6 M
Ft.
Pakson, a Tavasz utcában 180 m2 területen 40 m2-es családi ház (étkezõ +
nappali, fürdõszoba, szoba, kamra) eladó. Irányár: 5,8 M Ft.
Gerjenben, a Vajda Ignác utcában új
családi ház (3 szoba, nappali, amerikai konyha, 2 fürdõszoba, központi fûtés) és garázs 1104 m2 területtel eladó. Irányár: 16,8 M Ft.

Pakson, a Szent István téren a mozi
udvarában lakás eladó (2 szoba, fürdõszoba, konyha, egyedi fûtés) Irányár: 6,4 M Ft.
Pakson, a Kishegyi úton tégla szerkezetû 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

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.

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!

