
Takarékossági hónap: élvezze kiemelkedõ betéti hozamát!
Évi 7,8% kamat! (EBKM: 8,03-8,09%) 1, 2, 3 vagy 6 hónapra bármilyen összegû számlabetétre

és takarékszelvényre 2006. 10. 16-tól visszavonásig.

Paks, Villany u. 4. 75/511-240  

45 éve Ügyfeleink szolgálatában!
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!
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PAKSIHÍRNÖK

1956
Paks

Október 23-án avatják fel a városháza
elõtt Gaál Tamás szobrászmûvész al-
kotását. Az 1956-os emlékmû leleple-
zése a félévszázados jubileum alkal-
mából rendezett emlékhét egyik
programja. Lapunk négy oldalon em-
lékezik meg az ötvenhatos esemé-
nyekrõl, és számol be az évforduló
kapcsán rendezett programokról.

A Pákolitz István Városi Könyvtár
új kötettel, a mûvelõdési központ fo-
tó- és festménykiállítással idézi fel a
fél évszázada történteket.

Lapunkban megszólal Mutz János,
az egykori forradalmár, aki hétfõn
Szekszárdon vesz át emlékérmet.
Egy sorsfordító ‘56-os verset is olvas-
hatnak lapunk hasábjain, mely egy év
hat hónap börtönbüntetést jelentett
írójának annak ellenére, hogy mind-
végig egy kabátzsebben lapult.
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Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde
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: november 4.

Címlapfotó: Vida Tünde
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖKKIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

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

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

PAKS,
Táncsics u. 22. 
Tel: 75/319-209

Szemüvegkeretekbõl 
20% kedvezmény!

– SZTK vények beváltása,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.

OTP, Patika Egészségpénztár 
és Vitaminpénztár Partner (kártya)

Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül

elkészül

Vasudvar
Paks, Kölesdi út 104. Telefon: 75/314-479
Nyitva: hétfõtõl péntekig: 7 órától 16 óráig, 

szombaton: 7 órától 12 óráig.

Megkezdtük a Metabo gépek és Extol gépek, illetve
csaptelepek árusítását. Kínálunk fúrógépeket, sarok-

csiszolókat, légtechnikai gépeket, gyalugépeket, 
bontókalapácsokat. 

Minden hónapban akció!
Októberi kedvezményes kínálatunkból:

BSZ 12+ IMPULS akkumulátoros fúró és
csavarozógép. A kettõ együtt 49.900 Ft

WX 19-230 sarokcsiszoló gép 37.900 Ft
W 7-125 sarokcsiszoló gép 20.900 Ft

SBE 500 ütvefúró gép 19.990 Ft 
KS 210 LASER CUT 

gérvágó és daraboló 29.900 Ft

Részmunkaidõs, 
Tensoft programot 

ismerõ 
MUNKATÁRSAT

KERES 
az Etalon 2004 Kft. 
Belépési lehetõség 

azonnal. Jelentkezés 
és idõpont-egyeztetés
szombat és vasárnap 

kivételével minden nap 
17 óra után, a 75/319-017 

telefonszámon

AZ ETALON KFT. 
tevékenységi körébe tartozóan

vállal
MUNKAVÉDELMI-

TÛZVÉDELMI 
SZAKTEVÉKENYSÉGET.

Kockázatelemzést, 
értékelést, helyszíni 

kiszállással az ország
egész területén.

Információ: szombat és 
vasránap kivételével 

minden nap 15–19 óráig 
a 20/9703-069 mobilszámon.



Megtartotta ünnepi alakuló
ülését a paksi képviselõ-tes-
tület. Az ülést elõször
Szinger Ferenc korelnök ve-
zette, majd az eskütétel után
átvette ezt a szerepet Hajdú
János. A választások ered-
ményét dr. Kárpáti István, a
választási bizottság vezetõje
ismertette, majd dr. Blazsek
Balázs jegyzõ átadta a kép-
viselõk megbízólevelét. A
polgármester javaslatára a
képviselõk egyhangúlag al-
polgármesterré választották
Barnabás Istvánt, tanács-
nokká Bagdy Lászlót és
Herczeg Józsefet. Bagdy
László az egyházi és civil
kapcsolatok képviseletét lát-
ja el, Herczeg József folytat-
va alpolgármesterként vég-
zett munkáját a külkapcso-
latokért felel. Megválasztot-
ták a szakbizottságokat is.
Ezek szinte változatlan ke-
retek között mûködnek, te-
hát nyolc bizottság alakult.
A különbség csupán annyi,
hogy a jogi és ügyrendi fel-
adatköre kiegészült köz-
rendvédelmi feladatokkal. A
bizottságelnöki és tagsági
helyeket mandátumarányo-
san osztották el. Hajdú Já-

nos – mint lapunknak elárul-
ta – kidolgozott egy sziszté-
mát, mely alapján számba
vette a bizottsági tagságot,
elnöki, tanácsnoki és alpol-
gármesteri pozíciót, és a
szerzett képviselõi helyek
arányában felosztotta. A
Polgári Összefogás öt bizott-
ság élére delegált vezetõt: a
gazdaságit Kern József, a
városépítõt Ulbert Sándor,
az egészségügyit Bagdy
László, az oktatásit dr.

Potoczky Iván vezeti. Féhr
György az egyik részönkor-
mányzat elnöki tisztének vá-
rományosa.

A hagyományosan ellenzé-
ki bizottságot, azaz a pénz-
ügyi és ellenõrzõt Zsarnai
Sándorné vezeti, a környe-
zetvédelmit Faller Dezsõ, az
ifjúsági, sport- és esély-
egyenlõségi bizottság élén,
hasonlóan az elõzõ ciklushoz,
Mezõsi Árpád áll majd. Az
MSZP-SZDSZ frakció így

három bizottságot vezet. A
Paksi Lokálpatrióták Egye-
sülete két bizottságot ka-
pott. Szinger Ferenc a jogi
és ügyrendi bizottság élén
áll majd, Kovács Sándor pe-
dig vagy a dunakömlõdi,
vagy a külsõ városrészi rész-
önkormányzat vezetõje lesz.
Ebben még nincs döntés,
mint ahogy arról sem, hogy
végül megköti-e a koalíciós
megállapodást a Polgári
Összefogás a Paksi Lokál-
patrióták Egyesületével.
Herczeg József, a Paks Vá-
rosért Mozgalom képviselõ-
je csatlakozott a jobboldal-
hoz, így tizenegy fõsre duz-
zadt a jobboldali többség.
Hajdú János elmondta, a lo-
kálpatrióták jelezték együtt-
mûködési szándékukat, õ el-
küldte a megállapodás ter-
vezetét. A programot illetõ-
en egyezségre jutottak, szá-
molt be a polgármester, de –
mint elárulta – a részönkor-
mányzatok vezetõi posztjá-
val kapcsolatban még tár-
gyalnak. Egyik, illetve má-
sik lehetõség mellett is szól-
nak érvek a polgármester
szerint. 

Az ülésen módosították a
szervezeti és mûködési sza-
bályzatot az új struktúrának
megfelelõen, mivel a korábbi
kettõvel szemben egy alpol-
gármester lesz, tanácsnok
viszont egy volt a mostani
kettõvel szemben. Döntött a
testület a polgármesteri és
képviselõi javadalmazásról
is. Eszerint Hajdú János
polgármester a köztisztvise-
lõi alap 13,5-szeresét, azaz
499.500 forint illetményt kap
és 30% költségtérítést. Bar-
nabás Istvánt társadalmi
megbízatású alpolgármes-
terként 240.400 forint alap-
díj és 20% költségtérítés ille-
ti meg. A képviselõk tiszte-
letdíja 81.400 forint, a bizott-
sági tagoké 118.030, az elnö-
köké, tanácsnokoké 154.660
forint. 

A testületi ülésen letették
az esküt a bizottságok külsõ
tagjai is.              Vida Tünde
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Fotó: Molnár Gyula

Letették az esküt

Az alakuló ülést Szinger Fe-
renc vezette korelnökként,
mint elárulta, ugyanebben az
ülésteremben köszöntötték
mint legfiatalabb tanácsnokot
24 esztendõs korában.
Hajdú János polgármester
az alakuló ülésen elmondta: a
rendszerváltás után ötödik
testület kezdi meg munkáját.
Pakson összesen 56 fõ szer-
zett mandátumot eddig –
persze többen többször is. 

A Polgári Összefogás köreiben a választásokra készül-
ve felmerült, hogy Barnabás István, a Fidesz helyi elnöke
egyéniben nem, csupán listán indul. Az itt elfoglalt elsõ
hely garantálta volna számára a mandátumot. Mint ismert,
a szövetség kilenc egyéni mandátumot szerzett, töredék-
szavazat alapján nem került be egy jelöltje sem.
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Lemondott az MSZP-
SZDSZ közös listájának
harmadik helyérõl az
SZDSZ paksi vezetõje.

Járfás Tamás helyett
Zsarnai Sándorné került a
testületbe. – Mivel a másik
oldalnak megvan a megfele-
lõ többsége, nem lesz lehetõ-
ség az általam képviselt kon-
cepcionális, egész várost
érintõ gondolkodás érvénye-
sítésére, inkább az egyéni
problémák orvoslására,
amelyben viszont Kati erõ-
sebb – mondta Járfás Tamás
hozzátéve, hogy így legalább
lesz egy nõ is a paksi testü-
letben. Döntése mellett
szólt, mint kiemelte, az is,
hogy képviselõik közül
Zsarnai Sándorné szerepelt

legjobban a választásokon, õ
veszített legkisebb szavazat-
különbséggel. Faller Dezsõ,
az MSZP helyi vezetõje el-
mondta, várható volt az
eredmény, mégis csalódtak,
s meglepetésként érte õket,
hogy ilyen arányú vereséget
szenvedtek – Üzenjük azok-
nak, akik ránk szavaztak,
képviselni fogjuk az érdeke-
iket. Tapasztalatainkat, kap-
csolatainkat ugyanúgy fel-
használjuk a város érdeké-
ben, mint eddig – fogalma-
zott. A két párt egy frakciót
alkot, amelynek élén Faller
Dezsõ áll.                        -vt-

SZDSZ-es helycsere

A Kálvária utcai temetõben
gyûltek össze maroknyian,
hogy az ott felállított kereszt-
nél emlékezzenek az 1848-49-
es forradalom utáni megtor-
lásra október hatodikán. Az
ünnepséget immár hatodik
éve a Magyarok Világszövet-
sége hirdeti meg, s ezúttal is
L. Németh Erzsébet, a szer-
vezet Pakson élõ elnökhelyet-
tese köszöntötte az egybe-
gyûlteket. A Himnusz elének-
lése, és a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola diákjainak
emlékezõ szavai után dr.
Potoczky Iván képviselõ szólt
az emlékezõkhöz. Azon túl,
hogy felidézte a 155 éve tör-
ténteket, utalt a kettõs állam-
polgárságról szóló népszava-
zásra, s a napi politikai helyze-
tet is említette. Szavai után L.
Németh Erzsébet átadta
Gyökös Lajos világbajnok ka-
jakosnak és szüleinek a világ-
szövetség honlevelét, ami, mi-
ként kiemelte, annyiban más,
mint az útlevél, hogy nem el-
ereszt, hanem összeköt.    -vt-

Aradra emlékezve

Megtartotta alakuló ülését a
paksi cigány kisebbségi ön-
kormányzat (CKÖ). Elnökké
Gertner Ferencet, alelnökké
Kovács Apollóniát választot-
ták. Mint Gertner Ferenc tá-
jékoztatott, bizottságokat
egyelõre nem hoztak létre,
bár tervezik. Gertner Ferenc
egyébként korábban már volt
a kisebbségi önkormányzat
elnöke, de nem egész ciklu-
son át, mert a tagság leváltot-
ta. A cigány kisebbségi ön-
kormányzatnak öt tagja van,
mindannyian a Paksi Duna-
menti Cigány Egyesület kép-
viselõi. Gertner Ferenc, mint
többször elmondta, abban bí-
zik, hogy a romák foglalkoz-
tatásában tudnak majd elõre-
lépni. Ebben az önkormány-
zat és az atomerõmû segítsé-
gére számít.                  -tünde-

Gertner az elnök

A magukat német kisebb-
séghez tartozónak valló vá-
lasztók jóvoltából Hetzmann
Albert, Féhr György, Hirt
József, Jozafné Forster Mó-
nika és dr. Strasszer Tamás
került a német kisebbségi
önkormányzatba. Dr. Strasz-
szer Tamás lemondott a
mandátumáról, helyette Pá-
pista László került a testü-
letbe. 

– Az eredeti koncepcióban
nagyobb bizottsági létszám-
mal dolgoztunk volna, kétbi-
zottságos struktúránál ekko-
ra létszámnál nem minden-
kinek jutott volna hely. Mél-
tányosságból illik mindenkit

helyzetbe hozni, s mivel ed-
dig talán én voltam, akinek a
legtöbb pozíciója volt, a jövõ-
ben én leszek az, aki pozíció
nélkül, nem látványosan, a
háttérben fog dolgozni – in-
dokolta a döntést dr.
Strasszer Tamás hozzátéve,
nem az õ ötlete volt, de
egyetértett vele.

A paksi német kisebbségi
önkormányzat élén nyolc
éven át Féhr György állt. Õ
most a települési önkor-
mányzatban is mandátum-
hoz jutott, így nem választ-
ható elnökké. A testület
Hetzmann Albertet bízta
meg ezzel a feladattal.

Hetzmann Albert szerint a
német önkormányzat jól mû-
ködött, s az elsõdleges fel-
adatának azt tekinti, hogy el-
érjék, ebben ne legyen törés,
s legalább úgy mûködjön a
testület, mint eddig. –A lehe-
tõségekhez képest új színt is
szeretnénk megjelentetni
annak ellenére, hogy a tör-
vény azt sugallja, hogy a ki-
sebbségi önkormányzatok
tevékenysége a kultúra és az
oktatás területére korlátozó-
dik – mondta Hetzmann Al-
bert. – Ennek ellenére ez a
kisebbségi önkormányzat
partnere kíván lenni a tele-
pülési önkormányzatnak
azokon a területeken is, ami
ezen túl mutat – fûzte hozzá
az elnök. Ilyen lehet a gazda-
sági terület, munkahelyte-
remtés oly módon, hogy ahol
lehetséges, s ahol motiváló
tényezõ, ott érvelnek azzal,
hogy itt  német származású
állampolgárok is élnek.

A német kisebbségi önkor-
mányzat alakuló ülésén két
bizottságot, egy gazdasági
és pénzügyit, illetve egy ok-
tatási és kulturális bizottsá-
got is létrehozott.

-vida-

Új feladatokat keres a kisebbség

Fotók: Vida Tünde



Elkészült a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat új
székhelye. Az intézmény a
Bóbita bölcsõde egy részében
talált új otthonra. A költözést
megelõzõen teljes körû felújí-
tási, illetve átalakítási munká-
latokat végeztek az épület-
ben, a megbízást közbeszer-
zési pályázaton a Dunacenter
Therm Kft. nyerte el. A kivi-
telezés július elején kezdõ-
dött, a határidõ október 6-a
volt. Kialakították a szüksé-

ges helyiségeket, új színeket
kaptak a falak, és a nyílászá-
rókat is kicserélték, az udva-
ron tereprendezési munkála-
tokat végeztek, padokat he-
lyeztek el. A beruházás érté-
ke közel 61 millió forint volt,
amelybõl körülbelül hatmillió
forint uniós támogatás, tájé-
koztatott Hum Ferenc, a mû-
szaki osztály vezetõje. A mû-
szaki átadás után az intéz-
mény be is költözött az épü-
letbe. Nagyon vártak erre a
lehetõségre, mondta el
Borbás László, a Családsegí-
tõ és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetõje. A Deák Ferenc utcai
épületben komoly gondokat
okozott a helyhiány. Kicsi volt
a váró, szûkös a kollégák el-
helyezése, és csupán egy in-
terjúszoba állt rendelkezé-
sükre, pedig a családgondo-
zók munkájának alapja a za-
vartalan, négyszemközti be-
szélgetés az ügyfelekkel, de
fontos a nyugodt légkör a kü-

lönbözõ tanácsadásokon is.
Az új helyen országos szinten
is nagyon jó körülmények kö-
zött folytathatják a szakmai
munkát, adott a megfelelõ
irodai infrastruktúra, és há-
romszor akkora helyen ren-
dezkedhettek be. Ezzel új le-
hetõségek is megnyílnak: az
oktatóteremben kistérségi
szakmai megbeszéléseket
tarthatnak, felnõtt és gyer-
mek csoportokkal is tudnak
majd dolgozni, elindulhat a
kamasz klub. Mivel itt három
interjúszoba áll rendelkezés-
re, párhuzamosan mûködhet-
nek a tanácsadások, illetve
dolgozhatnak a családgondo-
zók. Az irodai felszereléseket,
bútorzatot tekintve vannak
még kisebb hiányosságok, de
ezeket igyekeznek pótolni,
tette hozzá a szolgálat vezetõ-
je. Az intézmény új címe Ifjú-
ság út 1/A, telefonszáma:
75/511-480.                      

-kgy-
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Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Vida Tünde (lent)

Idén körülbelül öt és fél kilo-
méter vízhálózat újult meg
Pakson. 2006-ban a körfor-
galmi csomópont kialakítá-
sa, illetve az 1+1-es útfelújí-
tási program keretében az
ivóvízhálózaton is történtek
felújítások és rekonstrukci-
ók. Ezeket a beruházásokat
egyrészt a Paksi Vízmû Kft.
végezte saját kivitelezésben,
másrészt alvállalkozóként is
részese volt a munkáknak.
Harmadrészt azok a cégek
végezték el a vizes munkála-
tokat is, akik a kivitelezési
pályázat nyertesei voltak.
Ezek a munkák – a körfor-
galom miatt – érintették a
Dózsa György és Tolnai utat,
illetve a Bástya, Kalap, Jám-
bor Pál utcák hálózatát. A
nagyobb volumenû munkák
a Kurcz György és Akác ut-
cában történtek, itt közel

700 méteren cserélte ki a
Paksi Vízmû Kft. a vezeté-
ket. Jelenleg is folyik a mun-
ka a Rókus utcában, ahol
ivóvízvezetéket cserélnek
600 méteres szakaszon. A
Dunaföldvári úton elkezdõ-
dött a szennyvízcsatorna-há-
lózat kiépítése, melynek be-
fejezése jövõ év közepére
várható. Artim András, a
kft. ügyvezetõje elmondta,
hogy Pakson egyedül ezen a
területen nem volt még ki-
építve a szennyvízhálózat.
Ebben az esztendõben kö-
rülbelül 300 méteres szaka-
szon építik meg a csatornát,
és 2007-ben ugyanilyen
hosszban a téglagyári laká-
sokhoz is lefektetik a csõve-
zetéket. Ennek elkészültével
Pakson minden területen
lesz kiépített szennyvízveze-
ték.                                   -sj-

Teljes lesz a hálózat

Tágas otthont kapott a szolgálat

Több mint tíz éve mûködik
a Helyi Rádiók Országos
Egyesülete, melynek kez-
detek óta tagja a Fortuna
Rádió. Magyarországon
ma több mint száz frek-
vencia van hatvan tulajdo-
nos kezében. Közülük
negyvenen tagjai az egye-
sületnek – tudtuk meg a

Fortuna Rádió igazgatójá-
tól. Strasszer Andrea el-
mondta, a szervezet célja
elsõsorban az érdekképvi-
selet és érdekérvényesí-
tés. A Helyi Rádiók Orszá-
gos Egyesülete legutóbb
Hortobágyon tartott két-
napos konferenciát, ahol
megválasztották az új el-
nököt és hattagú elnöksé-
get. A szervezet vezetõje a
jövõben a Fehérvár Rádió
tulajdonosa, Radetczky
András lesz. Az új elnök-
ség által felvázolt felada-
tok között elsõ helyen sze-
repel a frekvenciastop igé-
nye. A már mûködõ rádiók
üzemeltetõi szerint a piac
már telített, az volna kívá-
natos, ha nem hirdetnének
új frekvenciákat.

-vt-

Frekvenciastop

Hiánycikk a fa

Nyakunkon a fûtési szezon.
Aki szénnel vagy fával tüzel,
jó ha tudja, hogy szén szinte
korlátlan mennyiségben elér-
hetõ, a faellátás azonban bi-
zonytalan. A tapasztalatok
szerint a többség az utolsó pil-
lanatban szerzi be a tüzelõt.
Erre a Tüzép-telepek fel van-
nak készülve, már a szezon
elõtt beszerzik a szükséges
mennyiséget, ám idén a tûzifa
vásárlását nem célszerû halo-
gatni. A fatüzelésre áttért
nagy hõerõmûvek ugyanis fel-
vásárolták a készleteket a ki-
termelõktõl. A fa kiváltására
többen tõzegbrikett forgalom-
ba hozásával próbálkoznak. A
szén ára már nemigen
emelkedik, a fáé azonban in-
gadozik, most körülbelül
2200-2300 forintot kell fizetni
a kuglizott tûzifa mázsájáért.
A fából a vegyes tûzifa biztosí-
tott, ám a Pakson kedvelt
akácfa beszerzése már kétsé-
ges lesz.                           -pgr-



Mivel mérhetõ egy ipari

park teljesítménye?

A betelepült cégek számá-
val, a területén befektetett
vagyon nagyságával, a lét-
rejött munkahelyek számá-
val, és végül, de nem utolsó-
sorban azzal, hogy a társa-
ság vagyoni helyzete ho-
gyan alakul, képes-e a cég-
szerû mûködésre. A Paksi
Ipari Park területén jelen-
leg 15 vállalkozás mûködik,
több mint négymilliárd fo-
rintot fektettek be, közel
500 fõt foglalkoztatnak, s a
társaság vagyona mára
megduplázódott. A négy
szempont közül az utóbbit
tartom a legfontosabbnak,
ugyanis ezzel mérhetõ leg-
inkább egy adott vállalkozás
teljesítménye. A legtöbb
ipari park fokozatosan feléli
a vagyonát, ezért újabb és
újabb tõkeinjekcióra szorul.
Ezáltal persze kiszolgálta-
tott helyzetbe kerül, és súly-
talan piaci szereplõvé válik.
Nem fogja bírni a versenyt
a hasonló profillal rendelke-
zõ vállalkozásokkal szem-

ben és rövid távú céloknak
lesz kiszolgáltatva.

Minek köszönhetõ, hogy a

Paksi Ipari Park gyarapíta-

ni tudta a vagyonát?

Sikerült elkerülni azt az ör-
dögi kört, ami a legtöbb ha-
sonló vállalkozást sújtja. Ez
pedig a következõ: ahhoz,
hogy egy ipari park megfele-
lõ áron jó minõségû szolgálta-
tást nyújtson, el kell érni egy
bizonyos fejlettségi szintet.
Vagyis ahhoz, hogy egy adott
szolgáltatás gazdaságos le-
gyen, minél több partnerre
van szükség, aki ezt a szolgál-
tatást igénybe veszi. De egy
befektetõ arra a területre vi-
szi a vállalkozását, ahol a leg-
több szolgáltatást kapja. Ez
tehát az ördögi kör, és több
tényezõnek köszönhetõ, hogy
nekünk sikerült elkerülni.
Egyrészt induláskor a vállal-
kozás megfelelõ tõkeinjekciót
kapott. Nem kimagasló ösz-
szeget, de eleget ahhoz, hogy
ne a napi mûködési problé-
mák vigyék el az energia
nagy részét, és eleget ahhoz,
hogy az önkormányzat szigo-

rú kontrollja mellett önállóan
képes legyen megvalósítani a
szükséges beruházásokat. A
döntések mindig gazdasági
racionalitások alapján, a
partnerek igényének figye-
lembe vételével történtek,
így a Paksi Ipari Park Kft.
mint vállalkozás önmaga is
piaci szereplõvé vált, így kel-
lõ súllyal tud megjelenni sa-
ját gazdasági környezetében. 

A cégek a magasabb szín-

vonalú szolgáltatást kere-

sik. A Paksi Ipari Park

honlapján is arról tanúsko-

dik, hogy itt bármilyen,

partnerek részérõl felme-

rült igényt ki tudnak kielé-

gíteni. Ennyire fontos ezt

hangsúlyozni?

Egy ipari park tevékenysé-
ge három részre osztható.
Elõször ipari beruházásra
alkalmas területet hoz létre,
majd befektetõket hoz arra a
területre, végül pedig a bete-
lepült cégeknek szolgálta-
tást nyújt. Vagyis létrehoz
egy terméket, eladja azt, s
partneri viszony keretében
ápolja a vevõt. A legtöbb ipa-
ri park, az említett ördögi
kör miatt, csak odáig jut el,
hogy a kijelölt földterületet
közmûvesíti, s innen nem tud
továbblépni. Rengeteg beru-
házásra alkalmas terület van
az országban. Kis túlzással
azt lehet mondani, üresen ál-
ló föld mindenhol van, csövet
is lehet húzni bele, ettõl nem
lesz eladható. Van olyan ipa-
ri park, ahol ingyen lehet te-

rülethez jutni, mégsem von-
zó a befektetõk számára.
Egy beruházás összköltség-
ének elenyészõ hányadát le-
het azzal megtakarítani,
hogy az adott vállalkozás ol-
csón jut földhöz. Az ipari
parknak azonban szüksége
van bevételre ahhoz, hogy a
késõbbiekben megfelelõen
mûködhessen, vonzó legyen
a partnerek számára, s a va-
gyonát gyarapítsa. Nem az
árral kell tehát versenyezni. 

Milyen szolgáltatásokat

nyújt a Paksi Ipari Park Kft.,

és milyen elõnyt jelent ez a

betelepült cégek számára?

Ma csak az tud életben ma-
radni ezen a piacon, aki nem
lepõdik meg semmin. Mi fel-
készültünk arra, hogy a
partnerek egyedi igényeit is
kielégítsük. Segítünk, ha
jogszabályt kell értelmezni,
de akkor is, ha lakhatási
gondot kell megoldani. A
tervezéstõl a használatba vé-
teli engedély megszerzéséig
mindenben rendelkezésre ál-
lunk. Vannak közvetlen szol-
gáltatások, melyekhez nem
veszünk igénybe külsõ segít-
séget. Ilyen például a kaszá-
lás, hóeltakarítás, tanács-
adás. Ezeket a szolgáltatáso-
kat piaci ár alatt vagy éppen
térítésmentesen nyújtjuk.
Abban az esetben, mikor a
szolgáltatást harmadik fél
nyújtja, nekünk az a felada-
tunk, hogy partnerünk a leg-
jobb ajánlatot ismerje meg.
Többéves tapasztalatunk-
nak, s az említett piaci sú-
lyunknak köszönhetõen né-
mi versenyelõnnyel rendel-
kezünk, s ezt az elõnyt állít-
juk partnereink szolgálatá-
ba. Ilyen közvetített szolgál-
tatás lehet a kivitelezõ kivá-
lasztása, a finanszírozási al-
ternatívák felkutatása, ter-
veztetés, parkosítás, szemét-
szállítás stb. Közvetítõ sze-
repünknek köszönhetõen
partnereink az általuk be-
csült beruházási költségek
10-15 százalékát megtakarít-
ják. 

(Folytatás a 7. oldalon)

6 V Á R O S

Fotók: Paksi Hírnök archív (balra), Molnár Gyula (jobbra)

Lendületben az ipari park
A kilencvenes évek közepén a települési önkormányzatok
és a helyi vállalkozások összefogásának eredményekép-
pen Magyarországon létrejöttek az elsõ ipari parkok.
1997-ben életbe lépett a mûködésüket szabályozó törvény.
Az ipari parkok száma folyamatosan nõtt, teljesítményük
dinamikusan fejlõdött. A közel száznyolcvan ipari park-
ból mintegy ötvenrõl mondható el, hogy igazán sikeresen
mûködik. Megyénkben ez az arány sokkal rosszabb, a
Paksi Ipari Park Kft. mégis a prosperáló vállalkozások
közé tartozik. A cég mûködésérõl, a siker titkáról Bende
Tibort, a vállalkozás ügyvezetõjét kérdezem.
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

(Folytatás a 6. oldalról)

Ez óriási vonzerõt jelent a
befektetõi piacon, ezért ér-
demes. További kedvez-
ményt jelent a betelepülõ
vállalkozások számára,
hogy a használatba vételi
engedély megszerzéséig a
közvetlen szolgáltatásokat
ingyen vehetik igénybe, s a
közvetítésért sem számo-
lunk fel díjat. Ezt mi úgy
szoktuk megfogalmazni,
hogy a megvásárolt ingat-
lan árában benne van az ál-
talunk végzett munka el-
lenértéke.

A siker záloga lehet, a kö-

rültekintõ tervezés. A Paksi

Ipari Park esetében melyek

a közeljövõ legfontosabb el-

képzelései, fejlesztési célki-

tûzései? 

Terveink között szerepel
egy inkubátorház felállítá-
sa. Ezzel azokat a partnere-
ket szeretnénk segíteni,
akik nem rendelkeznek kel-
lõ tapasztalattal egy vállal-

kozás mindennapi mûköd-
tetésében. A közös munka

eredményeképpen remél-
hetõleg jól szervezett, haté-

konyan mûködõ szerveze-
tek jönnek létre. Ez pedig
partnereinkkel közös érde-
künk. Ezen kívül ötvözni
szeretnénk a zöldmezõs és
barnamezõs beruházások
elõnyeit. Konkrét elképze-
léseink vannak, s a tárgya-
lásokat megkezdtük az
érintettekkel. A konstruk-
ció lényege, hogy a finan-
szírozásba bevont bank, il-
letve pénzintézet megelõle-
gezné a beruházás teljes
összegét. Az adott beruhá-
zás tehát továbbra is a
partner igénye szerint való-
sul meg, de a kivitelezés
ideje lerövidül, és az indu-
láshoz kevesebb önerõre
van szükség. Ez a megoldás
minõségi változást jelente-
ne az ipari park életében, s
egy újabb lépést a partne-
rek magasabb szintû kiszol-
gálása felé, lényegében egy
új termékkel jelennénk
meg a piacon.

-gyuri-

Ipari park: ipari hasznosításra elõkészített terület, mely
tulajdonjogilag és mûszakilag jól definiált, a megtelepedett
vállalkozások számára a közüzemi szolgáltatások és az
alapvetõ mûszaki infrastruktúra biztosított, a park maga is
különbözõ szolgáltatásokat nyújt a partnerei számára, a te-
rületen értéktermelõ tevékenység folyik.
Ipari park által nyújtott szolgáltatások lehetnek: általános
üzleti szolgáltatások (telefon, recepció), ingatlannal kapcsola-
tos üzleti szolgáltatások (konferenciaterem, étkeztetés, okta-
tási terem), üzleti tanácsadói szolgáltatások (üzleti terv, mar-
keting), pénzügyi tanácsadói szolgáltatások (bankok bevoná-
sa), logisztikai szolgáltatások (szállítás, vámügyintézés, raktá-
rozás), ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások (õrzés-védelem,
takarítás), humán szolgáltatások (oktatás, könyvtár), innová-
ciós szolgáltatások (minõségbiztosítás, környezetvédelem).
Zöldmezõs beruházás: a telephely teljes egészében
újonnan létesül, építészeti, üzemi elõzmények nélkül. Elõ-
nye, hogy nincsenek sem elrendezési, sem funkcionális,
sem építési megoldási megkötések, és hogy a létesítmény
eleve ipari bázisnak épül. Hátránya a magasabb önköltség.
Barnamezõs beruházás: korábban ipari, katonai, lakó
vagy egyéb funkciójú ingatlanok ipari célú hasznosítása.
Elõnye az alacsony beruházási költség. Hátránya az, hogy
meglévõ infrastrukturális feltételekhez kell a vállalkozások
igényeit igazítani.

Paks, Dózsa György út 30. (volt Matáv Pont) 
Tel.: 75/413-764
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Nyílt levélben reagált dr.
Aszódi Attila egyetemi docens
az Európai Parlament német
zöld párti képviselõje, paksi
üzemzavart érintõ felvetései-
re. Rebecca Harms vitatta,
hogy biztonságos volna a Pak-
son zajló elhárítás, szerinte azt
a nyilvánosság tájékoztatása
nélkül végzik. A zöld párti
képviselõ szerint nem lenne
szabad megbolygatni a sérült
fûtõelemeket, mert – mint fo-
galmazott – az még nagyobb
katasztrófához vezetne. 

Aszódi Attila, a Budapesti
Mûszaki Egyetem Nukleáris
Technikai Intézetének igazga-
tója felhívta Harms figyelmét,
hogy aki nyilvánosság elõtt
nukleáris kérdésekben véle-
ményt mond, törekedjen ma-
ximális pontosságra. – Nem
igaz, hogy 2003-ban Pakson a
csernobili katasztrófa óta el-
telt idõszak legsúlyosabb eu-
rópai balesete történt. A 2003-
as paksi üzemzavar során sen-
ki sem sérült meg, és a kör-
nyezeti kibocsátás egészségi
hatásai elhanyagolhatóak vol-
tak. Az üzemzavar nem a re-
aktorban volt, hanem egy se-
gédberendezésben – szögezte
le dr. Aszódi Attila. A szakem-
ber cáfolta, hogy súlyos kérdõ-
jelek lennének a helyreállítás
mûveleteivel kapcsolatban.
Kiemelte, a magyar törvé-

nyek értelmében nukleáris
biztonsági kérdésekben nem
politikusok döntenek, hanem a
kompetens, megfelelõ sze-
mélyzettel és eszközökkel ren-
delkezõ magyar nukleáris ha-
tóság az illetékes. Õk biztonsá-
gosnak találták a tervezett lé-
péseket. Aszódi szerint az sem
igaz, hogy a helyreállítási
munka precedens nélküli. Az
amerikai TMI atomerõmû
1979-es balesetét követõen
sokkal súlyosabban sérült és
nagyobb mennyiségû üzem-
anyagot távolítottak el az
amerikai szakemberek, akik
nemzetközi együttmûködés
keretében segítették a ma-
gyarországi elõkészületeket. 
– Téves azon elképzelés is,
hogy a sérült üzemanyagpál-
cák további törése nem meg-
engedett a helyreállítás során
– folytatta Aszódi rámutatva,
hogy számolnak ezzel a lehe-
tõséggel. A szakember, aki ko-
rábban miniszteri biztosként
is segítette, felügyelte az elõ-
készületeket, hangsúlyozta,
hogy Harms állításával szem-
ben nem érdemes a sérült
üzemanyagot jelenlegi helyén
hagyni, hiszen a kiszedés után
jobban el lesz választva a kör-
nyezetétõl, az erõmû egyéb
rendszereitõl, így nõ a bizton-
ság szintje.

Vida Tünde

Aszódi cáfol

Megkezdték a sérült fûtõele-
mek kiemelését az atomerõ-

mûben. Errõl az elõkészítés
utolsó fázisa elõtt sajtótájé-
koztatón számolt be Kovács
József. A vezérigazgató el-
mondta, hogy a kettes blok-
kot leállították, behelyezték
az egyes aknába, a tisztítótar-
tályra a védõperemet, illetve
a munkaplatformot, melyrõl a
különbözõ manipulációkat
végzik. Október elsején és
másodikán megérkezett az a
negyvenöt orosz szakember,
aki a tényleges munkát végzi.
Õk átestek azokon az admi-

nisztratív lépéseken, amelyek
a magyarországi munkavég-
zéshez szükségesek, és õk is,
valamint az ellenõrzésben,
irányításban résztvevõ ma-
gyar szakemberek is sikeres
vizsgát tettek a hatóság elõtt.
Befejezõdött a segédrendsze-
rek, valamint egy mobil víz-
tisztító rendszer üzembe vé-
tele. Az utolsó lépés egy 72
pontból álló dokumentációra
alapozott ellenõrzés volt, amit
az elmúlt hétvégén hajtottak
végre. A fûtõelemdarabok,
törmelékek kiemelése ezek
után kezdõdött.

Az atomerõmû harminc kilo-
méteres körzetben megvá-
lasztott országgyûlési képvise-
lõk október 12-én a helyszínen
jártak. Balogh József kalocsai,
dr. Braun Márton szekszárdi,
Potápi Árpád bonyhádi és
Tóth Ferenc paksi országgyû-
lési képviselõ a kettes blokkon
kapott tájékoztatást az elhárí-
tásról Kovács Józseftõl. A hon-
atyák egyetértettek abban,
hogy a paksi atomerõmûben
alapos elõkészületek végezté-
vel, a biztonságot szem elõtt
tartva végzik a munkát. 

(Folytatás a 9. oldalon)

Folyik az elhárítás

Az atomerõmû tûzoltói közül
négyen vettek részt a Rám-
szakadéknál szervezett men-
tési gyakorlaton. Három kü-
lönbözõ szituációban kellett
két húszfõs csapatnak élet-
mentést szimulálni. A csopor-
tokban volt mentõorvos,
szakképzett mentõápoló, hi-
vatásos és fõfoglalkozású lé-
tesítményi tûzoltó, alpinista,
néhányan pedig különbözõ
karitatív szervezeteket kép-
viseltek. Az elsõ feladat során
egy szakadékba esett, több-
szörös végtag- és koponyasé-
rülést szenvedett turistát
kellett menteni.

A második állomáson egy
eszméletlen gerinc- és vég-
tagsérültet kellett ellátni,
majd az Atomerõmû Tûzoltó-

ságnál is rendszeresített spe-
ciális hordágy segítségével
extrém terepviszonyok kö-
zött biztonságos helyre szállí-
tani. A harmadik akadály le-
küzdése tette legjobban pró-
bára a résztvevõk tudását és
kitartását: két erdõben
quadozó szenvedett komoly
balesetet, õk több, önmagá-
ban is életveszélyes sérülést
szenvedtek. Itt mûszaki men-
tést végeztek, stabilizálták a
sérültek életfunkcióit, majd
alpin technikával mentették
õket. Az atomerõmû tûzoltó-
ságát képviselõ Bán Ferenc,
Kruller Attila, Lesták Zsolt
és Zelei Lajos mentés során
végzett munkáját jónak érté-
kelték.

-tV-

Extrém mentés

Fotók: Atomerõmû Tûzoltóság (fent), Paksi Hírnök archív (lent)
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Fotók: Molnár Gyula

(Folytatás a 8. oldalról)

Állást foglaltak abban is,
hogy támogatják és szüksé-
gesnek, sõt elkerülhetetlen-
nek tartják az üzemidõ-növe-
lést. Az országgyûlési képvi-
selõk szerint átgondolt ener-
giapolitika kidolgozására van
szükség, de az már bizonyos,
hogy a közeljövõ energiaellá-
tása nukleáris energia nélkül
elképzelhetetlen. Potápi Ár-
pád szerint közeli az idõ, ami-
kor dönteni, kell, hogy Ma-
gyarországon, s azon belül
Pakson építenek-e új nukleá-
ris blokkokat.       Tóth Ferenc,
a paksi térség képviselõje is
megerõsítette ezt, s rámuta-
tott, a szakemberek egyre
többet beszélnek új blokkok
építésérõl, mint ahogyan ez
más országokban is napiren-
den van. Dr. Braun Márton
egyebek között arról beszélt,
hogy választókörzete lakóinak
töretlen a bizalma az atomerõ-
mû biztonságát illetõen. 

Lapzárta után 
számolt be Kovács József ar-

ról, hogy október 15-én, 16 óra
40 perckor elkezdték a tartá-
lyon belüli manipulációkat a
kettes blokk egyes aknáján. A
vezérigazgató elmondta, hogy
a harminc sérült kazetta közül
tíznek levágták a fejét. A to-
kokba azonban még nem rak-
ták bele, erre csak újabb
szemrevételezés után kerül
sor. Kovács József kiemelte,
tervszerûen, biztonságosan
halad a munka. Ugyanezt
mondták az Országgyûlés
Gazdasági Bizottsága Ener-
getikai Albizottságának tagjai
is, akik idén már harmadízben
tájékozódtak Pakson. Podolák
György kiemelte, felelõsség-
teljes munka folyik Pakson.
Arról is beszélt a bizottság el-
nöke, illetve tagjai, hogy 2007
tavaszán a parlament foglal-
kozik hazánk energiapolitiká-
jának kidolgozásával. Egybe-
hangzóan állították, az üzem-
idõ növelésen túl, gondolkodni
kell újabb blokkok létesítésén.   

-vt-

Tízéves a paksi IPA

A Nemzetközi Rendõr Egye-
sület, közismertebb nevén az
IPA (International Police
Association) az 1950-es évek-
ben alakult abban a szellem-
ben, hogy összefogja a külön-
bözõ nemzetek rendõreit.
Paksi szervezete 1996-ban
jött létre. A tízéves jubileu-
mot egy programsorozattal
ünnepelték, melynek elsõ ál-
lomása a „Rendõrség törté-
nete” címû kiállítás megnyi-
tója volt. Az itt kiállított tár-
gyak, iratok nagy része dr.
Gulyás István, a Tarnamérai
Rendõrmúzeum igazgatójá-

nak köszönhetõ, de sok külsõ
segítséget is kapott a múze-
um. Volt, aki
vallatólám-
pát, más
egyenruhát
ajánlott fel.
A tárlat a
r e n d õ r s é g
történetét a
pandúrkor-
szaktól nap-
jainkig ele-
veníti fel,
tárgyi és írá-
sos emlékek segítségével. A
megnyitón részt vettek a

paksi IPA külföldi vendégei
is. Werner Delles, a
neukircheni rendõrkapitány-
ság felügyelõje elmondta: az
IPA lehetõséget ad tapaszta-
latcserére a külföldi kollé-
gákkal. – Mi is folytatunk
ilyen jellegû társalgást – tet-
te hozzá –, fõleg a munka-
módszereinkrõl, ami minde-
nek elõtt a bûnmegelõzés és
bûnüldözés területén nagyon
hasznosnak bizonyult.

Dr. Oláh László, Paks egy-
kori rendõrkapitányának
emlékére, immáron kilence-
dik alkalommal szervezte
meg lõversenyét az IPA pak-
si szervezete. A program
idén a jubileumi ünnepségso-
rozat része volt.Több fegyve-
res egyesület és IPA-barátok

képviseltették magukat, a
büntetés-végrehajtástól,
rendõrségtõl, honvédségtõl
és civil szervezetektõl össze-
sen 24 csapat vett részt a
programon. A hivatásosok
maroklõfegyverrel, míg a
fegyvertartási engedéllyel
nem rendelkezõ IPA-barátok
kispuskával mutathatták be
tudásukat. A paksi IPA jubi-
leumi ünnepségsorozatára
több külföldi csapat is érke-
zett, õk szintén részt vettek a
versenyen. Érkeztek Neu-
kirchenbõl, Galántáról,
Kézdivásárhelyrõl, Csíksze-
redáról és Székelyudvar-
helyrõl. A lõverseny mellett
bográcsételfõzõ versenyt is
hirdettek. A nyertes csapa-
tok kupát, valamint érmet vi-
hettek haza.                     pgr

A születésnapi rendezvénysorozat egyik állomása
„A Kapitány” címû könyv bemutatója volt. A kötet em-
léket állít Paks egykori rendõrkapitányának, dr. Oláh
Lászlónak, és megjelenik benne az IPA története.
Szerkesztõje, Seregély Erzsébet elmondta, féléves
munka eredményét tarthatja kezében az olvasó. Dr.
Oláh Lászlónéval egyeztetve, egykori barátokkal, kol-
légákkal beszélgetett, az õ emlékeiken keresztül is-
merhetjük meg a „Kapitányt”. A visszaemlékezések
nyomán a rendõri munkába, és a helyi kapitányság
mindennapjaiba is bepillantást nyerhet az olvasó. A
könyv képet ad az IPA paksi egyesületének évtizedes
történetérõl, tevékenységérõl is. A szervezet kommu-
nikációjával megalakulása óta a könyv szerkesztõje
foglalkozott, sok írása is megjelent a szervezetrõl, jó-
részt ezekre tudott építeni a gyûjtõ munka során. A
kötetet dr. Sipos Gyula rendõr dandártábornok, az IPA
Magyar Szekció elnöke ajánlotta a megjelentek figyel-
mébe.                                                             -gyöngy-
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Fotók: Vida Tünde (fent és balra), Molnár Gyula (jobbra lent)

A Pákolitz István Városi
Könyvtárban rendezték meg
a tizedik Regélõ mesemondó
versenyt a paksi úttörõk. An-
nak ellenére, hogy négy or-
szágból jöttek a résztvevõk,
mindenki egy nyelven be-
szélt, hiszen Paks magyarok
lakta testvérvárosaiból, ma-
gyar tannyelvû iskolákból ér-
keztek a kis mesemondók,
meg persze paksi és környék-
beli iskolákból. Egy-egy isko-
la egy alsós és egy felsõs diá-
kot delegálhatott. – Ezek a
gyerekek ugyanazokon a me-
séken nõttek fel – fogalmazott
a fõszervezõ Mezõsi Árpád,
aki több testvérvárosi kap-
csolatot erõsítõ program
megálmodója, életben tartó-
ja. Erre a programra, melyet
a paksi önkormányzat is tá-
mogatott, hagyományosan
viski, galántai és kézdi-
vásárhelyi vendégeket hívtak.

A Pákolitz István Városi
Könyvtárban több mint har-
minc diák elõadását hallgat-
ta meg a zsûri, melynek élén

– mint tavaly is – Sebestyén
István Kakasdon élõ székely
mesemondó állt. Sebestyén
István szerint nem kell ag-
gódni, a magyar népmese él,
nem merül feledésbe a tele-
vízió, videó nyújtotta lehetõ-
ségek ellenére sem. A
zsûrielnök szerint ügyesek a
gyerekek, csak néha túl so-
kat gesztikulálnak, elfeledik
azt, hogy régen munka köz-
ben meséltek az emberek, s

csak nagyon indokolt eset-
ben kísérték mondandójukat
taglejtéssel.

Az alsó tagozatosoknál a
Kézdivásárhelyrõl érkezett
Mike Bernadett végzett az el-
sõ helyen, felsõ tagozatos ka-
tegóriában Mezei Enikõ
(Visk) elõadását értékelte
legjobbnak a zsûri. A
Pákolitz István Könyvtár kü-
löndíját a szintén viski Ta-
kács Dóra kapta, a Paksi Hír-
nökét pedig a paksi Gazdag
Erzsi Általános Iskolát kép-
viselõ Szolár Glória.

Mike Bernadett, a kézdi-
vásárhelyi Petõfi Sándor Ál-
talános Iskola második osztá-
lyosa már több versenyen is
részt vett, s kivétel nélkül
mindegyiken nyert. A paksi
Regélõre a Soknevû királyfi
címû mesét választotta, mert
nagyon szereti, hiszen humo-
ros, furfangos történet, s óvo-
dás korában már elsõ lett ve-
le. Bernadettnek egyébként
édesanyja szokott mesét ol-
vasni, újabban pedig regényt.

Most éppen a Harry Potter
hatodik részénél tartanak.
Bernadett pedig egyedül ol-
vassa a Fekete szépséget, de
szívesen játszik kutyáival is.
– Hát nem teljesen az enyé-
mek, de engem szeretnek a
legjobban – árulja el a nagy-
mama kutyáiról, Foltosról,
Mozartról, Rexrõl és Kor-
mosról.

Blóz Evelin több éve, hogy
járt már mesemondó verse-
nyen. Ugyan nem ért el külö-
nösebb helyezést, de most is-
mét kedvet kapott. Régen
édesanyja és mamája is me-
sélt neki, sok verset, mesét
tudott maga is. Most is ked-
veli a meséket, de nincs ideje
olvasni, mert sokat kell ta-
nulnia. Az édesanyja és osz-
tályfõnöke segítségével a
Három kívánság címû Bene-
dek Elek mesét választotta.
Emellett zongorázik, az isko-
la kórusában énekel, és tán-
col a Tûzvirág Táncegyüttes-
ben. Nem csoda hát, ha tan-
év közben csupán a kötelezõ
olvasmányokra marad ideje,
s csak nyaranta olvas a maga
kedvére.                           -vt-

Egyszer volt egy regélõ

Ötszázmillióval lett gazda-
gabb egy szerencsejátékos
Pakson. A nyertes hatoslot-
tó szelvényt az Aesopus Bt.
Plus áruházban lévõ lottó-
zójában vásárolták. A nyer-
tes személyét nem ismerik,
de ha ismernék, sem adhat-
nának tájékoztatást róla. A
cég tulajdonosa, Kolki Ti-
bor megerõsítette, náluk

töltötték ki a nyertes szel-
vényt. A pénzt természete-
sen nem a lottózóban veheti
át Fortuna kegyeltje, egy
ilyen esetekre szolgáló tele-
fonszámon kell jelentkez-
nie. A Szerencsejáték Zrt.
adatai szerint a negyvene-
dik héten egy hat találatos
született, nyereménye 502
542 278 forint.

Az elmúlt hétvégén, a ha-
gyományokhoz híven kör-
nyezetvédelmi napot tartott
a Paksi Atomerõmû Hor-
gászegyesülete. Antal Lajos,
az egyesület vezetõje el-
mondta, hogy a mostani ve-
zetõség megválasztása, azaz
1997-óta minden esztendõ-
ben tavasszal és õsszel is tar-
tanak környezetvédõ prog-
ramot. Idén október 19-ét
jelölték ki a haltelepítés idõ-
pontjának, kétszáz mázsa
pontyot telepítettek a halas-
tavakba, és emiatt hozták
elõre a szokásos takarítás
idõpontját. Az akcióban hu-
szonheten vettek részt, és
ott voltak Hencz János tanár
úr vezetésével a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola hor-
gászszakkörének tagjai is. A

vezetõség abban bízik, hogy
a haltelepítés és a takarítás
miatt a mostani hosszú hét-
végén a megszokottnál is
többen keresik fel a halasta-
vakat.                               -sj-

Nagytakarítás a tavaknálFélmilliárdos nyeremény
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

„Nem hal ki a magyar
népzene!”– hangzott el a
XII. Országos Népzenei
Találkozó zárónapján, me-
lyet Bonyhádon tartottak.
Paksot a Pro Artis Mûvé-
szeti Iskola két növendé-
ke, Juhász Kitti és Lehõcz
Diána képviselte. Tanítvá-
nyait elkísérte Lehõcz
Józsefné tanárnõ, aki el-
mondta, idén különösen
sok fiatal vett részt a ta-
lálkozón. 

Az ország minden tájáról
– mûvészeti és zeneisko-
lákból – érkezett több
száz elõadó 105 verseny-
számban bizonyított. Diá-
na gyimesi népdalokat
énekelt, elõadásáért „Ní-
vódíjban” részesült. Évek
óta rendszeresen utazik
Gyimesközéplokra népze-
nei táborba, ott szerette
meg a vidék zenéjét, dala-
it. Azt mondják róla az ott
élõk, úgy énekeli dalaikat,
mintha közülük való len-
ne. Kitti felvidéki dalokat
választott, fedémesi nép-
dalcsokrot hallhattak tõle
saját citerakísérettel.
Elõadását „Kiemelt Nívó-
díjjal” jutalmazták. A ta-
nárnõ joggal büszke tanít-
ványaira, akik több éve
magas színvonalon mûve-
lik a népdaléneklést, a
hangszeres zenét. Az
utóbbi négy-öt évben
rendszeres szereplõi a ze-
nei fesztiváloknak, talál-
kozóknak, díj nélkül nem
is tértek haza, hírnevet
szerezve mûvészeti isko-
lájuknak és városuknak.
Lehõcz Józsefné örömmel
számolt be arról, hogy a
Zeneakadémián 2007
szeptemberétõl népzene
szak indul, ami kiemelke-
dõ jelentõségû a magyar
zenei életben. 

zsu

Díszcseresznyefákat vehe-
tett át az a tíz család, ame-
lyik jelentkezett az ÖKO
Munkacsoport Alapítvány és
az Egészséges Városok Pak-
si Szervezetének közös „Ül-
tess fát, életfát” programjá-
ra, amelynek ötlete az alapít-
ványnál vetõdött fel. Egy-
részt egy dalszöveg ihlette,

amely így szól: „Ültess fát,
életfát, õrizd az oxigén forrá-
sát”, másrészt egy régi, szép
hagyomány szerint, ha egy
kisbaba születik, valamilyen
élõ növénnyel ajándékozzák
meg. – A program szorosan
kapcsolódik tevékenysé-
günkhöz, hiszen elsõsorban
környezeti neveléssel, kör-

nyezetvédelemmel foglalko-
zunk – tájékoztatott Jant-
nerné Oláh Ilona, az alapít-
vány vezetõje. A kezdemé-
nyezéshez csatlakozott az
Egészséges Városok helyi
szervezete. Dr. Vöröss
Endréné elmondta, hogy cél-
juk az életminõség javítása,
ehhez az éltetõ, oxigént adó
fák ültetésével hozzájárul-
nak a résztvevõk, ugyanak-
kor az a kisgyermek, aki egy
ilyen életfát kap, megtanulja
a természetet szeretni és be-
csülni. Hozzátette, külön
öröm számára, hogy családja
is részt vesz benne, ugyanis
nemrégiben született meg
második unokája.

A tervek szerint ezután
minden év õszén megtartják
a faosztást, azok a családok
jelentkezhetnek majd, akik-
nél a „gólya” az elõzõ egy év-
ben járt. A mostani akció so-
rán háromszor iskolázott
díszcseresznye-csemetéket
és egy kis emléktáblát kap-
tak a jelentkezõk.

-gyöngy-

„Ültess fát, életfát” A népzene
paksi követei

Racskó Júlia Dóra február-
ban született. Szülei nagy
örömmel fogadták a prog-
ram hírét, mert a fa gondo-
zásával kialakulhat a gyer-
mek kötõdése a természet-
hez, megfigyelheti az év-
szakok változását, illetve
együtt cseperedhetnek fel.
Racskóné dr. Sztrida Emese
elárulta, a fát házuk elé ülte-
tik. A feladat az apukára vár,
de gondozni már természe-
tesen együtt fogja a család. 

Kovács Léda Ágnes szeptem-
berben látta meg a napvilágot.
Anyukája, Ágnes annak ide-
jén kapott életfát szüleitõl,
nem ismeretlen számára a
szokás, mondta el Kovács An-
tal. Az olimpiai bajnok sporto-
ló édesapa hozzátette, a fa
pontos helyérõl az átadás elõtt
nem döntöttek, az egész ud-
vart elõkészítette a büszke
apuka. – Olyan helyre ültet-
jük, ahol majd elfér mellette
még egy, de lehet, hogy kettõ.

Vöröss Edina szeptemberben
született. A család szereti a
természetet, szívesen kirán-
dulnak, és úgy gondolták, ez-
zel is hozzájárulnak ahhoz,
hogy minél több zöld legyen a
városban. Mivel társasházban
laknak, a nagyszülõknél várta
a hely a facsemetét. – Egyelõ-
re mi, szülõk gondozzuk majd
a fácskát, de amint elég nagy
lesz kislányunk, õ is részt vesz
a munkában nõvérével együtt
– mondta Vöröss Andrea.
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„Petõfi szelleme a földre jöjjél le…”

Kernné Magda Irén írása

Ezzel a sorral kezdõdik
Schmalz Ádám Gyula paksi
lakos költeménye, melyet az
1956. október 23-án kitört
forradalom napjaiban írt.

Petõfi szellemének megidé-
zése a magyar közgondolko-
dásban az önkényuralom, a
diktatúra megszûnését, a de-
mokrácia megteremtését, az
idegen, megszálló hatalom-
tól való megszabadulást je-
lenti mindannyiunk számá-
ra. Ezt akarta az ország né-
pe és ezt akarta Paks lakos-
sága is 1956 októberében, és
a címben idézett vers is azo-
kat a vágyakat, eseménye-
ket, hatásokat jeleníti meg,
amelyeket 1956 õsze jelen-
tett. 

A változást követelõ paksi
lakosság békés, nyugodt, a
demokrácia szabályainak
megfelelõ átalakulást kívánt
megvalósítani.

A fõvárosból érkezõ rádió-
hírek, a Nagy Imre-kor-
mány új politikáját bejelentõ
Tolnai Napló október 24-i
rendkívüli híradásainak ha-
tására városunkban is meg-
alakultak a kisebb-nagyobb
csoportok, munkahelyi szer-
vezetek elsõsorban a Paksi
Konzervgyár dolgozóinak, és
a településen élõ értelmiség,
fõként a fiatal pedagógusok
részvételével.

Október 26-án a konzerv-
gyárban forradalmi tanács
alakult, követeléseikkel kül-

döttség indult a tanácshá-
zára, és falujáró csoportokat
is alakítottak. Az elkövetkezõ
napokban fiatalok járták te-
herautón a Paks környéki fal-
vakat, gyûléseket tartottak,
ahol a lehetséges változások-
ról beszéltek a helybelieknek,
s igyekeztek meggyõzni és
rávenni õket, hogy a kommu-
nista diktatúra tisztségviselõi
helyett újakat válasszanak
maguk közül. Ez a „falujá-
rás” egyébként az akkori
idõk jellegzetes agitációs te-
vékenysége volt. Valami ha-
sonló történt Pakson is októ-
ber 26-án, hajnalban, amikor
öt teherautóval jöttek a „fel-
kelõk” Dunaújvárosból, s
megpróbálták a tanácsházát
elfoglalni, követeléseiket a
hangosbemondón beolvasni.
A paksi kiegészítõ parancs-
nokság katonái azonban le-
tartóztatták, bebörtönözték
õket. Jóllehet néhány óra
múlva kiszabadulhattak, ez a
vidékrõl jött csoport a vissza-
emlékezõk elmondása szerint
a paksi eseményekre jelentõs
hatást nem gyakorolt. 

Október 26-án este még
csak 100-150 fõ, de 27-én, a
szombat esti tüntetésen már
mintegy 1500 ember vett
részt. Ez volt a paksi forra-
dalom napjainak legtöbb
résztvevõt mozgósító esemé-
nye. A felvonulók  röplapo-
kon tették közzé követelései-
ket, közfelkiáltással válasz-
tották meg a község új veze-
tõit. A tüntetõk egy csoport-
ja a tanácsházába betörve
semmisítette meg, és az ut-
cára szórta a parasztság
megnyomorítását jelképezõ
begyûjtési- és adóíveket. A
katonaság a levegõbe leadott
géppisztolylövésekkel és ké-
zigránáttal oszlatta szét a
felvonulást. A gránátrepe-
szektõl tizenhatan sebesül-
tek meg, köztük két rendõr
és egy katona is. 

Másnap, október 28-án a vá-
ros köztiszteletben álló pol-

gáraiból hivatalosan is meg-
alakult a Nemzeti Bizottság,
mely a település közigazgatá-
sát látta el. A közrend és
közellátás biztosítására pedig
megszervezték a nemzetõr-
séget, melynek fegyverrel
való ellátását október 30-ától
a helybeli katonai parancs-
nokság biztosította. Tagjai
közvetlen kapcsolatot tartot-
tak a szekszárdi megyei nem-
zeti bizottsággal, és a szerve-
zet megszûnéséig ügyeltek a
város nyugalmának, belsõ
rendjének megõrzésére, a fe-
nyegetõ áruhiány és a felvá-
sárlások megakadályozására.
Együtt járõröztek a rend-
õrökkel, fegyverüket csak a
szolgálatban viselték, fegy-
verhasználatra sor nem ke-
rült. Bíztak abban, hogy a vá-
ros lakossága által történt
megválasztásuk, a közbizton-
ság fenntartására irányuló
szolgálatuk biztosítja tevé-
kenységük jogszerûségét.

Ekkor, október utolsó nap-
jaiban, a megélt és remélt to-
vábbi változások hangulatá-
ban született Schmalz Ádám
Gyula verse.  

Mindezt azért szükséges
felidézni, hogy a forradalom
bukását követõ megtorlás
nagyságát, kegyetlenségét,
mindennemû jogi és erkölcsi
megalapozatlanságának té-
nyét érzékelhessük.

Paksról 13 fõ ellen indult
bírói ítélettel végzõdött
rendõri eljárás.

Az ártatlanul meghurcoltak
közül sokak sorsát jobban is-
merjük, sokakét kevésbé. Az
utóbbiak közül most hadd
emeljem ki a Petõfi szelle-
mét hívó, gondolatiságát,
szenvedélyességét megidézõ
Schmalz Ádám Gyuláét. Az õ
életútja legyen most jelképe
a tiszta szándéknak, az igaz-
ság akarásának, 1956 forra-
dalmának. Azé az emberé,
aki versében egyszerû sza-
vakkal, gyakran döcögõ rí-
mekkel, de szenvedélyes so-

rokban idézte fel a hatalom
bûneit, a megélt és megszen-
vedett igazságtalanságok so-
rozatát. Aki a versében ma-
ga mellé, a szabadság meg-
teremtéséért vívott közös
harcba szólította a régi rend-
szer bûnöseit is, mintegy
megbocsátást ígérve azok-
nak, akik a remélt új életben
majd társakká szegõdnek.

De neki nem volt bocsánat. 
Schmalz Ádám Gyula az

1956-os forradalmat megelõ-
zõ és követõ évtizedek egyik
tragikus sorsú személye.
(Neve a periratokban szere-
pel így, kettõs keresztnévvel,
de õt Pakson mindenki Gyu-
lának ismerte, keresztnév-
ként nem használta az Ádá-
mot.) 

1900-ban született Német-
bolyban, Schmalz Tamás és
Imgrund Erzsébet legidõ-
sebb gyermekeként. Szülei
jómódú paksi lakosok voltak.
Az édesapa halála után
Schmalz Gyula negyedmagá-
val örökölte a 8-10 alkalma-
zottat foglalkoztató gyapjú-
fonó- s kötöttcipõ-készítõ
üzemet (a paksiak csak
tutyigyárnak hívták), amit a
kommunista hatalomátvétel
után azonnal államosítottak,
Schmalz Gyula pedig a hely-
beli cipõipari szövetkezet
tutyikészítõ részlegének ve-
zetõje lett. Ezt a munkakört
a szövetkezet megalakulásá-
tól a letartóztatásáig, 1957.
március 23-ig látta el.

Schmalz Gyulát 57 évesen
azért tartóztatták le, állítot-
ták bíróság elé, és börtönöz-
ték be, mert írt egy „lázító”
verset. Egy olyan vers meg-
írásáért ítélték el „a népi de-
mokratikus államrend elleni
gyûlöletre izgatás miatt”,
ami nyilvánosan soha el nem
hangzott. 

Schmalz Gyulát ifj. Tuba
János nemzetõrparancsnok
perének másodrendû vád-
lottjaként fogták perbe. 

(Folytatás a 13. oldalon)



1 9 5 6 13

(Folytatás a 12. oldalról.)

Ügyét azért tárgyalták Tu-
ba Jánoséval együtt, mert a
vers az õ letartóztatásakor ke-
rült a rendõrség kezébe: a
személyi motozásánál a zakó-
ja belsõ zsebében találták
meg. Az ítélet indoklásában
olvasható, Schmalz Ádám
Gyula „… a fegyveres ellen-
forradalmi felkeléstõl megih-
letve szerkesztett két versé-
nek kéziratát adta át Tuba Já-
nosnak azzal, hogy mint peda-
gógus, azokat javítsa át, sok-
szorosítsa és terjessze…” 

A bíróság azt is tényként ál-
lapította meg, hogy a verset
Tuba Jánoson kívül senki sem
olvashatta, feltételezhetõ,
hogy õ is csak belenézett, mie-
lõtt zsebébe tette.  Sem a vers
javítására, sem a sokszorosí-
tására, terjesztésére nem ke-
rült sor, mégis, „a szovjet had-
sereget becsmérlõ, és a régi,
kapitalista államrendet dicsõí-
tõ kifejezései” miatt, melye-
ket versében megfogalmazott

és leírt, „az izgatás bûntett-
ének tényelemeit a bíróság jo-
gi megítélése szerint megva-
lósította”.

Schmalz Gyulát a szekszárdi
megyei bíróság Pakson, 1957.
május 28-án és 29-én tartott
nyilvános tárgyalásán fõbün-
tetésként 1 év 6 hónapi bör-
tönbüntetésre, továbbá a bün-
tetõtörvényekbe meghatáro-
zott egyes jogai gyakorlásától
kétévi eltiltásra, és mellék-
büntetésként 1000 forint va-
gyonelkobzásra ítélte. 

Az ítélet ellen nem fellebbe-
zett. Nem mert. A vádirat sze-
rint osztályidegen volt, a falu-
si középburzsoázia tagja, jog-
gal tarthatott a súlyosbítástól.
Büntetését Márianosztrán
töltötte le. Szabadulása után
feleségével együtt kivándorol-
tak, az Egyesült Államokban
élõ fiához költöztek. Idõs em-
berként már meghurcoltatása
elõtt is szívbetegségével küsz-
ködött, de a börtönévek, a ki-
vándorlás, az idegen környe-

zet csak siettette betegsége
elhatalmasodását, röviddel ki-
érkezésük után meg is halt.
Felesége férje halála után
visszatért Paksra, lányához
költözött. 

Házukban ekkorra már a já-

rási pártbizottság elsõ titkára,
a munkásõrség parancsnoka
lakott. 

Íme hát a vers, betûhív köz-
lésben, melynek megírása
Schmalz Gyulának másfél év
börtön letöltését jelentette.

Petõfi szelleme a földre jöjjél le,
Sugalmazd énnekem mit hogyan írjam le,
Had tudja meg minden magyar, élõ és holt
Hogy nekünk a vörös uralomból elég volt.

Jött az orosz, mint szélvész fergeteg
Hisz volt népe, kit hajthatott, rengeteg
Nem kímélt sem embert sem állatot,
Hej volt is akkor rettenetes állapot.

Rabolt is az egész vörös hadsereg,
Közlegény vagy tábornok… az egyre megy
Elült a harc, múlt az idõ… béke lett,
Ám az volt a rettenetes, ami erre következett

Küldé hozzánk pribékjei sokaságát,
Akik kezükbe ragadták a kormány hatalmát
Éltek is vele… hoztak sok rendeletet
Melyek kifosztottak bennünket, rengeteget

Gyilkoltak, raboltak könyörtelenül
Hivatkozva békére… de ítélet nélkül
Testvér volt õnékik minden züllött alak
Akit,…  bár lopásért…  takartak börtönfalak.

Lebontattak egy gyönyörû templomot
A szépséges Regnum Marianumot
És helyébe… magas oszlopra állíták

Egy postarabló toprongyos bronzszobrát
A paraszt és kulák izzadt és görnyedt
De termését elvitték és õ emellett éhezett
Nem volt kivétel semelyik kispolgár
Nélkülözött itt iparos és nélkülözött a gyár

Ám termékeink jó vevõre találtak
Kellett az…  ingyen… a nagy Oroszországnak
Az oroszról mindenféle példát vehettünk
Emelkedett az életszínvonal, ha nem is ehettünk

Követeljük! Az orosz hadsereg menjen haza
Magyar földre ne tegye a lábát soha
A moszkovita csatlósok kövessék gazdáikat
Hogy ne lássuk többé az ocsmányokat

Magyarok, nõk, férfiak, ifjak és öregek
Követelésünkhöz hûek és erõsek legyetek
Ami ma nem sikerült, mert vérbe folytották
A holnapi küzdõk majd kivívják

Testvér és magyar, ne csüggedj
Követelésedbõl egy jottányit ne engedj
Hogy jövõd békés és szép legyen
Harcodban segítsen majd a Jóisten

Isten áldd meg a magyart bátorsággal és erõvel
Hogy szabadságharcát kivívhassa teljes sikerrel

Diákok, akik a harcot megindítottátok
Hõsök vagytok! Kérünk benneteket, folytassátok
Felkelõk, reátok büszkék vagyunk mindnyájan
Mert bámulják tetteiteket az egész világban.

Honvédek, katonák, jöjjetek fegyvereitekkel
És egyesüljetek a szabadságért küzdõ testvéreitekkel
Ti dicsõ és bátor bányászok, vasutasok
Amíg a szabadságot ki nem vívtuk,… kitartsatok!

Dolgozó munkások a harcból részt vállaljatok
A piszkos zsarnokság részére semmit ne gyártsatok
Parasztok, termelõk a küzdõkön segítsetek
Nekik élelmet haladék nélkül mielõbb küldjetek

Bár nagyon sok a bûnötök rendõrök, ávósok
Mutassátok meg, hogy mégis magyarok vagytok
Leányok kiknek keblében érzõ szív zakatol
Vonjatok kérdõre minden ifjút, aki nem harcol

Anyák, ne sírjatok, ha szabadságért harcol fiatok
Inkább örömpírról ragyogjon szemetek arcotok
Öreg anyák és apák, akik harcolni már nem tudtok
Örüljetek, hogy küzdõ hõsöknek õsei vagytok

Isten, ki az égben lakozol és szereted a magyarokat
Segíts harcunkban, hogy kivívjuk szabadságunkat

Forrás: Tuba János periratai. Ismételten köszönetet
mondok Tuba János leányainak, hogy számomra lehetõvé
tették ezek ismeretét és felhasználását.

A vers kéziratának eredeti példánya a vád bizonyítéka
volt az eljárásban. A fenti szöveget a vers eredeti kéziratá-
nak fotómásolata alapján  közlöm, ami megtalálható Dobos
Gyula: Tolna megye az 1956-os forradalom után c. tanulmá-
nyában, a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 5. Tolna Megyei
Önkormányzat Levéltára, Szekszárd, 1996.  A szerzõ a kép-
aláírás tanúsága szerint a verset Tuba Jánosnak tulajdoní-
totta, de a periratokból egyértelmûen kiderül, hogy a ver-
set Schmalz Ádám Gyula írta. 
Felhasznált irodalom:
- László Péter: Tolna megye 1956-ban, Tolna Megyei Le-

véltári Füzetek 3. Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára,
Szekszárd,  1992. 

- 1956 kézikönyve I-III.  1956-os Intézet, Bp. 1996.
- Hogyan történt mindez? Dokumentum a paksi sortûzrõl,

a kiélesített, eldobott kézigránátokról. Dévai Lajos jelenté-
se, (K:P:) Paksi Hírnök, 1994. február 23. 5-6. o.
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Megbélyegezve évtizedeken át

Péter utcai házában rend és
tisztaság, mégis azonnal
árulkodik a szoba, ahol fo-
gad, egyedül él. Felesége be-
teg, az idõsek otthonában
ápolják, lányai férjhez men-
tek, saját családjuk van, de
ennek ellenére minden nap
meglátogatják, gondoskod-
nak róla. János bácsi 73 éves,
hétfõn Szekszárdra megy,
hogy átvegye a kitüntetést,
amit azért kap, mert õ is '56-
os. Ma azt mondják forradal-
már, s – talán – azt tartják,
hõs. Sokáig persze nem így
volt. János bácsi nem rest,
szívesen beszél életérõl. A
FÛSZÉRT-nél dolgozott, ’56
októberében Budapestre vit-
tek élelmet, visszafelé cuk-
rot, élesztõt hoztak. Két so-
fõrrel mentek, õ volt a kocsi-
parancsnok. Az utolsó fuvar-
ral november 3-án indultak
el. Aztán 1957 tavaszáig nem
jöttek haza. Itthon nem sok
hír volt róluk, õk alig valamit
tudtak az itthoniakról, elhur-
colták õket Ungvárra. Ám
addig sok minden történt. A
Kilián laktanyában érte õket
november negyedike, s õk
hamarosan a harcvonalban
találták magukat. Innen
egyenes út vezetett a vago-
nokba, s a Szovjetunióba,
jött a kihallgatások sora,
majd a megbélyegzés. 

Mutz János úgy beszél róla,
mintha tegnap lett volna. – A
régi dolgokra emlékszem,
csak azt ne kérdezze, mit et-
tem tegnap vacsorára! –
mondja nevetve. Majd sorol-
ja – néha szinte percrõl-
percre – mi történt vele alig
23 esztendõsen. – Szomba-
ton jöttünk haza, hétfõn
mentünkbe a hadkiegre –

idézi fel, majd – olybá tûnik,
szó szerint idézi a fõhadnagy
megalázó szavait. Elõvesz
egy régi képet, Nyesev Ist-
vánnal állnak rajta. – A
Tumpek fényképésznél ké-
szült – teszi hozzá. A követ-
kezõ évek nem voltak egy-

szerûek. Amíg
fizikai mun-
kásként dolgo-
zott, békén
hagyták, ha
magasabbra
akart törni, az
orrára koppin-
tottak. Neki
nyolc forint
volt az órabé-
re, másoké tíz-
t i z e n k e t t õ .
Amikor meg-
kérdezte, mi-
ért, azt mond-
ták: te meg
vagy bélye-
gezve, ellen-
forradalmár
voltál. Szeren-
csére minde-
nütt akadtak
e g y ü t t é r z õ
e m b e r e k ,
vagy ahogyan

õ mondja, mindig találkoztak
szolidaritással. Ez egyszer
az életüket mentette meg,
máskor jobb munkát jelen-
tett, vagy éppen azt, hogy le-
került kartonjáról a Nyugat-
ra szökött szöveg, ami per-
sze nem is volt igaz. Szülei
sokáig azt hitték, Kanadába
ment. A rádióban ilyenkor
szokásos volt üzeneteket
közvetítetni, s hallottak
olyat, hogy Jancsi üzeni Ka-
nadából, jól vagyok. Ennek
ellenére nem adták fel, rend-
szeresen jártak Budapestre
kutatni az õ és társai nyo-
mát. Végül az indiai nagykö-
vetségen kaptak annyi tájé-
koztatást, hogy valóban sok
embert elvittek a Szovjetuni-
óba. S ezzel megint visszaka-
nyarodunk az '56-os esemé-
nyekre. November negyedi-
két szinte percrõl-percre
idézi fel. Aztán hatodikát is,
amikor a szovjetek kezére
kerültek. Most már nyugod-
tan beszélhet róla, nem úgy,
mint hazajövetele után, ak-
kor nem lehetett szóba hoz-
ni. 

– Most is írom az emlékira-
taimat, az unokám is errõl írt
dolgozatot. Régen volt a „Ki
tud többet a Szovjetunió-
ról?” Ennek mintájára ren-
dezték a „Ki tud többet 1956-
ról?”-t a gimnáziumban. Ar-
ra írta meg az én története-
met – meséli. János bácsinak
végül mégiscsak sikerült,
megbélyegzettsége ellenére,
szakmunkásvizsgát tennie, s
tisztességgel nyugdíjba
mennie. – Elismernek, ki-
tüntetnek, a nyugdíjamat is
szépen megemelték, s eme-
lik is minden évben, de kár-
pótolni, mindezt kitörölni az
életembõl nem lehet. Míg ezt
mondja, meglepõen kiegyen-
súlyozottnak, sõt mi több, jó-
kedvûnek tûnik. – Sokszor
én is elkámpicsorodtam –
árulja el. Percig sem vita-
tom, van miért.

Vida Tünde

Mutz János bácsi – amennyiben egy férfirõl szabad
ilyent mondani – tüneményes teremtés. Unokája azt ír-
ta egy gimnáziumi dolgozatában, hogy valószínûleg a
vele történtek tették keménnyé. Találkozásunkkor
cseppet sem mutatkozott szigorúnak, vagy éppen moró-
zusnak, sokkal inkább jó humorú, kedves embernek. Pe-
dig nem volt, s ma sincs könnyû élete. 

Fotók: Vida Tünde (fent), Tumpek Fényképészet (lent)
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1956 Paks – A jelöletlen filmtekercs
címmel mutatták be azt a könyvet,
mely a forradalom helyi eseményeit
dolgozza fel. A könyv eddig soha nem
látott fotókat, valamint visszaemléke-
zéseket tartalmaz. A benne szereplõ
fényképek, melyeket Inotai Imre ké-
szített, nem csak a forradalom esemé-
nyeit, hanem az egész 1956-os évet is
bemutatják. Inotai Imre tanítóként
dolgozott Pakson, szenvedélyesen fo-
tózott, és 1955-tõl filmnaplót vezetett,
melyben feljegyezte a dokumentált
események témáját. A felvonulás ké-

pei eddig rejtve voltak,
csak nemrégiben kerül-
tek elõ az 56-os forrada-
lom 50. évfordulójára
készült szobor tervezése
kapcsán, ahol is a mû-
vész Gaál Tamás a helyi
eseményekrõl szóló
fényképeket kért. Koch
Józsefné Inotai Gyön-
gyinél, Inotai Imre lá-
nyánál derült csak ki,
hogy édesapja nem csak
az ünnepi és hétköznapi
eseményeket dokumen-

tálta, hanem megörökítette a kon-
zervgyártól a szovjet hõsi emlékmûig
vonuló tüntetõ tömeget is. A képeket
idõsebb Gárdai György visszaemléke-
zései színesítik, melyek a rendszer-
váltás idején már olvashatóak voltak.
Idõsebb Gárdai Györgyöt késõbb Pro
Urbe díjjal jutalmazta a város. A ki-
adványt, mely mindezeken túl Kern-
né Magda Irén múzeumpedagógus
történelmi kiegészítéseit is tartal-
mazza, bárki megvásárolhatja a Peli-
kán Bt. üzletében, illetve a Péger Ga-
lériában 1500 forintért.              -pgr-

Jelöletlen filmtekercs

Az én 56-om címmel rendezett kiállítást Péger József pak-
si alkotó a mûvelõdési központ nagykiállítójában. A mûvész
gyermekként élte meg az 56-os eseményeket, s mint el-
árulta, régóta készült arra, hogy élményeit képekben örö-
kítse meg. Péger József tagja a Tolna megyei Bárka Mûvé-
szeti Szalonnak és más civil szervezeteknek. Alkotásai
megtalálhatók a Paksi Képtárban, közintézmények és ma-
gánszemélyek tulajdonában.

Szükségesnek tartom leírni a köpö-
nyegforgatás díszpéldányait. Irodám-
ban felkeresett a DÉDÁSZ két szere-
lõje, V.J. és L.F. hogy Gy-t a vezetõjü-
ket ki kell rúgni, mert kommunista.
Ugyancsak õk az utcákon a házfala-
kat telefirkálták: „Kötelet Gy-nek!” 

Levakartattam velük. A forradalom
leverése után ugyanezek kirúgatták
Gy-t, hogy ellenforradalmár volt. Az
egyik munkásõr, a másik elõbb szak-
szervezeti, majd személyzeti vezetõ
lett. 

Abban az idõben általában késõn
jártam haza. Egyik este a Kosár utca
sarkán pisztollyal a kezében G. Zs.
konzervgyári DISZ-titkár lép elém.
Meghökkentem. „Mit akarsz Zsiga?”
– kérdeztem. „Gyuri bátyám, engem
meg akarnak ölni” – felelte, majdnem
sírva. „Persze, ha pisztollyal szalad-
gálsz az éjszakában, az lesz a vége,
te hülye.” – feleltem.

Az tanácsoltam neki, tûnjön el Paks-
ról és nem esik baja.

(Részlet az 1956 Paks, a jelöletlen
filmtekercs címû könyvbõl)

ÜNNEPI PROGRAMSOROZAT

2006. október 22-én (vasárnap) a Jézus Szíve templom-
ban a 18.00 órakor kezdõdõ szentmisén - a városi
könyvtár szervezésében - a Honvéd Együttes férfikara
bemutatja Károly János: REQUIEM '56 HÕSEIÉRT cí-
mû kórusmûvét. 
Vezényel: Drucker Péter. Közremûködnek: Nagy László
Adrián orgonamûvész és a paksi Pro Artis Mûvészeti Is-
kola tanárai.

2006 október 23-án (hétfõn) 14 órakor Czuczor Antal sír-
jánál, a Virág utcai temetõ kopjafáinál és Tuba János sír-
jánál lesz megemlékezés. 

2006 október 23-án (hétfõn) 15 órakor Hajdú János pol-
gármester felavatja a Városháza elõtti téren felállított 56-
os emlékmûvet, Gaál Tamás szobrász alkotását. 

2006 október 23-án (hétfõn) 16.30 órakor ünnepi testüle-
ti ülésen átadják a Pro Urbe kitüntetést a Városi Mûvelõ-
dési Ház színháztermében.

Fotók: Molnár Gyula



– A középkori vármegye
templomait választottam té-
mául, a magyar régészetben
néhány évtizede új irány az
egyházas települések kutatá-
sa. Összegyûjtöttem az egy
egykor jóval nagyobb terje-
delmû Tolna megyébõl az ösz-

szes olyan települést, amelyik-
ben volt templom, kápolna
vagy kolostor. A mai területen
100-110 ilyen falu van, a kora-
beli megye területét figyelem-
be véve azonban 326 ilyen te-
lepülésrõl sikerült adatot
gyûjteni. Paks határában is
volt hét. Ezek közül legneve-
zetesebb Gyapa, ahol évek óta
folynak az ásatások, de Csám-
pának és Akalacsnak is volt
valaha temploma, természete-
sen egy-egy szócikk erejéig
ezek is megjelennek a dolgo-
zatomban – sorolja lendülete-
sen. A dolgozatot kifogásta-
lannak tartották az értékelést
végzõ opponensek, sõt a disz-
szertáció megvédése is reme-

kül sikerült: a bírálóbizottság
valamennyi tagjától 100%-os
értékelést kapott.

– Ez nem csupán az én érde-
mem – teszi hozzá szerényen
– a munkahelyemen is tolerál-
ták, hogy tanulok, sok segítsé-
get kaptam. 

Mostanában azonban nem
nagyon vehetné igénybe kol-
légái támogatását, hisz alig
jár Pakson. Az M6-os készülõ
autópálya Tolna megyei sza-
kaszának – pontosabban a
Tolnától Bátaszékig terjedõ
30 km-es szakasz – megelõzõ
régészeti feltárásán dolgozik
napi kilenc órát. A szekszárdi
múzeum kérte ki fél évre.
Mözs határában egy késõ-
bronzkori falu maradványait
kutatják, feltehetõleg novem-
ber közepéig, az elsõ fagyok
megjelenéséig. 

A nyári ásatáson meglepe-
tésként érte, amikor telefonon
felkereste õt Ráday Mihály,

hogy személyesen értesítse az
elismerésrõl: a Város-és Falu-
védõk Szövetsége Podmani-
czky-díjban részesítette. A ne-
ves városvédõ még február-
ban járt Pakson, mikor is
András 1848-as honvédek sír-
jára hívta fel a figyelmét, mert
– mint mondta – hobbija, hogy
az elfeledett, gazos temetõk-
ben található honvédsírokkal
foglalkozzék. A szervezet idén
osztotta ki a díjat huszonötöd-
ször az épített és természeti
örökség védelmében érdeme-
ket szerzõk számára. És bár
András nagyon örült ennek is,
de külön büszkeséggel tölti el,
hogy azóta – reméli, hogy a
Ráday mûsorának is része
volt ebben – az Öreghegy úti
református temetõben álló sí-
rok környezetének tisztítását
tervbe vették, egyet már
rendbe is hoztak. A fiatal ré-
gész azt tervezi, hogy 2008-ra,
a szabadságharc 160. évfordu-
lójára kötetbe rendezi az
anyagot.               

S.Szabó
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Fotók: Vida Tünde

Sikeres idõszakot könyvelhet el az utóbbi esztendõkre
visszatekintve a Paksi Városi Múzeum fiatal régésze, K.
Németh András, kinek nevét a gyapai ásatások kapcsán
ismerhették meg a sajtóból az olvasók. Ehhez a témá-
hoz kapcsolódó doktori disszertációjának védésén is re-
mekelt, nyáron pedig kitüntetésben részesült.

Podmaniczky-díjas az ifjú régész

Várakozáson felüli az érdek-
lõdés az éjszakai sport iránt.
Már az elsõ alkalommal tizen-
öt-húsz fiatal töltött órákat a
Deák iskola sportcsarnoká-
ban. Pingpongoztak, kosaraz-
tak, csocsóztak. Ezeket a le-
hetõségek várják kéthetente
azokat, akik úgy döntenek,
nem diszkóba, kocsmába, más
szórakozóhelyre mennek. Fi-
atal pedagógusok, rendõrök,
lelkes civilek fogtak össze,
hogy értelmes éjszakai elfog-
laltságot kínáljanak a fiata-
loknak. Ötletüket felkarolta a
Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum, így a támogatásukkal
kéthetente péntek esténként
éjszakai sportolási lehetõség
várja a fiatalokat. 

– A Deák Ferenc Általános
Iskola sok mindenben támo-
gat minket – mondta az
egyik szervezõ, Cseh Ta-
más, aki azt is elárulta, ha

szükséges, problémáik, lelki
bajaik megoldásában is se-
gítik a fiatalokat. A szerve-
zõk azt szeretnék elérni,
hogy a fiatalok alkohol és
drog nélkül szórakozzanak.
A mostani támogatásból de-
cember közepéig tudják biz-
tosítani kéthetente egyszer
a sportolási lehetõséget, de
keresik a további lehetõsé-
geket.

Gál Alex 16 éves, az I. István
Szakképzõ Iskolában tanul.
Kötelességének érezte, hogy
elmenjen a Deákba, hiszen
részt vett a kortárssegítõ
képzésen, ahol hasonló célo-
kért dolgoztak. 

– Nem gondoltam, hogy
ennyire családias, sokkal több
az ismerõs, mint amire számí-
tottam. Szerintem, aki egyszer
eljön, mindig itt lesz – mondta

a húszéves Sütõ Tamás, az épí-
tõiparban dolgozik. A haverjai
szóltak neki, ezért döntött úgy,
hogy õ is megnézi, mi van a
Deákban. Egyébként mosta-
nában sehova nem jár szóra-
kozni, nincs ideje, sokat dolgo-
zik, árulta el. – Jó, tetszik –
mondta az éjszakai sportról. –
Olyanok is vannak itt, akikre
nem számítottam, biztos kí-
váncsiak – tette hozzá. 

Sabo Kármen és Szántó
Eszter elsõ alkalommal men-
tek el a Deákba, már hogy éj-
szakai sportra, mert éppen
ennek az iskolának a diákjai.
Az iskolában hallottak róla, a
faliújságon is olvastak az éj-
szakai sportlehetõségrõl. Mi-
vel csupán 13-14 évesek, nem
járnak még bulizni, ide vi-
szont elengedték õket tízig
szülõk. – Legalább nem az ut-
cán csellengünk – indokolták
a szülõi engedékenységet a
lányok, akik jól érezték ma-
gukat, mert sok mindent le-
hetett játszani.                   -vt-

Éjszakai bulik a tornateremben



Ágotha Zoltán – brácsa: 
Esetünkben az ötlet Ágotha
Zoltán fejében fogant meg,
aki Kõszegen – ahol eddig élt
és dolgozott – már tagja volt
egy kamarazenei együttes-
nek.

– Most jött el az a pillanat,
amikor négy vonóstanár ta-
nít egy tanszakon a Pro
Artis Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézményben. Sze-
rencsés helyzet ez. Andrea
és Borbála már játszott
együtt, Mariann is. Én csat-
lakoztam ehhez a hármas-
hoz, természetes volt, hogy
alakítunk egy vonósnégyest
– fogalmazott.  Mindegyi-
künk számára nagy kihívás –
ugyanakkor nagy öröm is
együtt dolgozni. Hasonlóban
már huszonnégy éve van ré-
szem Kõszegen, szakmai ta-
pasztalataimat, kottatára-
mat szívesen adom át – tette
hozzá. 
Barkovics Borbála – má-
sodik hegedû: Huszonötö-
dik éve tanít ebben a zeneis-

kolában, melynek valaha ta-
nítványa volt. – Dufek Anna
néninél kezdtem, aki részese
volt annak a kamaracsoport-
nak, melyet Rézbányai De-
zsõ alapított. De akkoriban
az egyik hangszert fuvola
helyettesítette, tulajdonkép-
pen a Pro Artis az elsõ is-
mert vonósnégyes Pakson –
idézi fel. – Mi fantasztikus
körülmények között próbál-
hatunk a mûvészeti iskola fa-
lai között. Kedvenc stílu-
sunk, korszakunk nincs, sõt

épp az a lényeg, hogy minél
szélesebb körbõl szeretnénk
összeállítani a repertoárun-
kat – árulta el. Vajer Andrea
a tanítványa volt, s õk hár-
man lányok, már muzsikál-
tak együtt korábban is. –

Ebben a felállásban is úgy
gondolom, hogy nagyon
érezzük egymás gondolatát,
lüktetését – fogalmazott.
Gajzágó Mariann – cselló:
Békés megyébõl költözött
Paksra, kilenc éve tanít a mû-
vészeti iskolában. – Én azért
is örültem különösen a lehetõ-
ségnek, mert második éve va-
gyok otthon gyeden, és a ko-
rábbiakhoz képest kevesebb
zene jut nekem. De soha visz-
sza nem térõ alkalom ez az
idõszak gyermekem zenei fej-

lõdésének megalapozásához,
ahogy Kodály Zoltán is mond-
ta: a születés elõtt 9 hónappal
kell elkezdeni – mondta el. 
Vajer Andrea – elsõ hege-
dû: –  Nekem nagyon sok al-
kalmam volt már eddig is a
kamaramuzsikára, jóformán
abból áll az életem. Volt úgy,
hogy egyszerre három vonós-
négyesben is játszottam,
mert egy brácsásnak úgy van
lehetõsége érvényesülni iga-
zán, ha kamaraegyüttesben
zenél – meséli Andrea. Mikor
tanítani kezdett, a gyereke-
ket is meg akarta ismertetni
ezzel a lehetõséggel. Német-
országba vitte õket több alka-
lommal ifjúsági zenei tábor-
ba, itt egy 80 fõs zenekar ke-
retein belül érezték meg elõ-
ször a közös muzsikálás ízét.
Ezekbõl a gyerekekbõl ala-
kult késõbb a Camerata, a ta-
nítványokból álló kamaraze-
nekar, melybõl talán városi
amatõr együttes válik, és
amelynek mûvészeti vezetõje
Andrea, õ fogja össze és irá-
nyítja a csoportot. – A Pro
Artis Vonósnégyesben nincs
mûvészeti vezetõ, mindannyi-
an egyenrangú tagjai va-
gyunk az együttesnek. Most
állítjuk össze repertoárun-
kat, hogy önálló bemutatkozó
koncerttel állhassunk a kö-
zönség elé – fûzte hozzá.         

S. Szabó
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Fotó: Molnár Gyula

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség évek óta megrendezi „Összefogás a
könyvtárakért” címmel az õszi könyv-
tári heteket. Ennek keretében országo-
san különbözõ rendezvényeket tarta-
nak több témában, amellyel fel kíván-
ják hívni a figyelmet a könyvtárak tár-
sadalomban elfoglalt helyére, fontossá-
gára. Pakson is több programra várták
az érdeklõdõket. A mûvelõdési központ
könyvtárában bemutatták Kacsó Tibor
„Láttam, hallottam, megéltem” címû
könyvét, emellett könyvtári órákat tar-
tottak középiskolásoknak, az önképzõ
köri foglalkozáson pedig a magyar
nyelvemlékekrõl beszélgettek. A

Pákolitz István Városi Könyvtár gyer-
mekkönyvtárában paksi és dunakömlõ-
di óvodásokat vártak könyvtári órákra.
Itt a gyerekek megismerték az intéz-
ményt, diafilmet néztek. Emellett rejt-
vénypályázatot írtak ki Zelk Zoltán
születésének századik évfordulója al-
kalmából, a diákok sok feladatlapot el-
vittek. A könyvtárban tartották az Út-
törõ Szövetség helyi szervezete rende-
zésében, a hagyományos nemzetközi
regélõ és mesemondó verseny jubileu-
mi rendezvényét. A sajtó is szerepet
vállalt, mégpedig oly módon, hogy a
Fortuna Rádióban játékra invitálták a
hallgatókat, a TelePaks kulturális ma-

gazinjában pedig a városi könyvtár
névadójáról, Pákolitz Istvánról beszél-
gettek. Gutai István, a Pákolitz István
Városi Könyvtár igazgatója elmondta,
a látszat ellenére a könyvtárak egyre
fontosabb szerepet töltenek be a társa-
dalomban, mert ugyan az olvasás nép-
szerûsége csökken, de a könyvárak az
igényeket követve folyamatosan bõví-
tik szolgáltatásaik körét, például az
elektronikus ügyintézés helyszíne is le-
het az intézmény. Az ehhez szükséges
számítógéppark Pakson rendelkezésre
áll. – Ez azonban csak az egyik oldal. A
könyvtár épületének állagán is javítani
kellene, idõszerû volna a korszerûsítés,
többek között a világításé – tette hozzá
az igazgató.

-gyöngy-  

Könyvtárak új szerepben

Ha négy zenész találkozik
Ha négy vonóstanár összetalálkozik, és kiderül, hogy
egyikük hegedûs, másik mélyhegedûn játszik, és van
köztük brácsás, sõt mi több, olyan is, aki csellózik, ak-
kor egészen bizonyos, hogy a következõ gondolatuk
megegyezik majd: „Éppen alkalmasak vagyunk egy vo-
nósnégyes alakításához!”
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Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)

Vasárnap este
Steve Martin és
egy testes
„feka” hölgy
személyében
homlokon csó-
kolt a múzsa! A
film címe, mely
az ihletet adta:
Több a sokknál,
a sztori pedig,

mint a legtöbb hollywoodi filmnél, örök érvé-
nyû és persze abszolút gagyi. A történet az
internetes párkeresés körül forog, egy fehér,
jól szituált fickó a neten összeismerkedik egy
fehér jól szituált hölggyel, aki a valóságban fe-
kete és közönséges. Na, erre szoktuk monda-
ni: ilyen csak a filmekben van. Hatalmas téve-
dés!  Közvetlen környezetemben is akad eset,
ami igazolja a puncsfilm alapsztoriját! 

Manapság már idehaza sem cucc párt keres-
ni a neten. Van, akinek sikerül, van, akinek nem
(egyelõre), de tény, hogy a „randinetezõk” szá-
ma egyre nõ. A téma kapcsán egy régi barátnõ-
met kerestem fel, aki nem mellesleg rutinos
párkeresõ. A sztorik, melyekkel szolgált, felül-
múlták minden várakozásomat.  Az elsõ pasi,
akivel összejött a neten, egy kecskeméti kerék-
páros volt. A randit – melyre a fickó több mint
egy órás késéssel érkezett – egy borongós õszi

estére beszélték meg. Ancsa (nevezzük így) egy
ismert szórakozóhely elõtt, az eleredõ esõ elõl
a bejárat alá húzódva várakozott. Csinos volt,
mint mindig, smink, frizura az estéhez – s mint
ahogyan remélte – partneréhez illõ, arra persze
álmában sem gondolt, hogy hercege nem lo-
von, hanem  biciklin érkezik. A bõrig ázott
sztreccsgatyás fickót meglátva, a jól ismert uni-
kum figura jutott eszébe aztán, miután sport-
manunk leszállt a kerékpárról – enyhén hajlott
hát, térdig érõ kezek – már inkább hasonlított
egy nagy termetû csimpánzra. A szórakozóhe-
lyen Ancsa, a rájuk szegezõdõ tekintetek és
partnere vacogó foga miatt egy csöppet kíno-
san érezte magát, úgy hogy az estét és a kap-
csolatot is rövidre zárta. A következõ emlékeze-
tes randi egy félreértésen alapult. S bár a másik
fél váltig állítja, hogy barátnõm értelmezte rosz-
szul levelét, Ancsa biztos a maga igazában. Én
ez utóbbi állásponton vagyok, de döntsenek
önök!

Egy ismert párkeresõ honlapon akadtak egy-
másra, majd rövid levélváltás után a szemé-
lyes megismerés mellett döntöttek. A férfi –
mint elmondta – munkája miatt Pakson utazik

át, ez pedig remek alkalom lenne a találkozás-
ra. A randevú több meglepetést is tartogatott.
Egy: a fickó nem egyedül jött, kettõ: a társa a
felesége volt, három: még õk voltak felhábo-
rodva azon, hogy Ancsa egymagában érkezett
a találkára. A férfi azzal érvelt, hogy õ végig
többes számban beszélt (Ancsa a vele utazó
munkatársakra gondolt), és különben is õk,
már rengeteg baráti párt találtak a neten.
(Rossz az, aki rosszra gondol!) 

Az esetet több izgalmas találkozás követte,
de mindegyiket felülmúlta a Pataki-sztori. A le-
velezés hetekig tartott, a férfi, akinek már a ne-
ve is bizalomgerjesztõ volt, Pataki Árpád – ré-
gi magyar név – kitartóan, és meggyõzõen
ostromolta Ancsát. Írt a családjáról (szülõk,
testvérek), iskoláiról, munkájáról, elmondta,
mennyire magányos, hogy nagyon szeretne
már társat, családot, természetesnek vette,
hogy barátnõmnek már vannak gyerekei, egy-
szóval ideális partnernek tûnt. Egészen az elsõ
találkozásig! Egy apróságot ugyanis elfelejtett
közölni, hogy õ, származását tekintve dél-ázsi-
ai. A nevét, még az egyetemi évek alatt ma-
gyarosította, mint mondta, így könnyebben be
tudott illeszkedni. S bár barátnõmnek sem val-
lást, sem etnikumot tekintve nincsenek elõíté-
letei, úgy gondolta az õ 180/85-ös paraméte-
réhez nem igazán passzol egy 160/55-ös „kici
kínai”!                                        Hahn Szilvia

Plörõ

Randinet

Hosszú évek óta ismerem Hermesz
Lajosné Évát, akirõl mindig is tudtam,
hogy édesszájú, de hogy a húst ennyire
kedveli, az csak a napokban derült ki.
Beszélgetésünk alkalmával kibökte,
hogy õ képes akár a szalonnát is megen-
ni. Ebben még nem is lenne semmi
rendkívüli, mással is elõfordult már
ilyesmi, na de kenyér és mindenféle
köret nélkül, úgymond desszertként, ez
már nem mindennapi eset. Éva a
tipikus „húst hússal” elvet vallja.
Különösképpen, ha marhahúsról van
szó. Így aztán nagy meglepetésemre
nem süteménnyel, hanem az “ínyenc
tekerccsel” fogadott a minap, és mind-
járt be is avatott az elkészítés
rejtelmeibe. Közben az is kiderült, hogy
régen gyakrabban készítette ezt az
ételt. Manapság már sokat segít férje,
Lajos is a konyhában, aki inkább a
hagyományos ételeket részesíti elõny-
ben.
Az elõkészítése nem idõigényes feladat,
viszont amíg teljesen kész lesz, az már

picit hosszabb idõt vesz igénybe, de az
eredmény megéri a várakozást. Egy
nagy szelet marhahúst és egy kisebb
szelet sertéshúst sózunk, borsozunk és

egymásra fektetünk. Ha a marhahúst
kiklopfoljuk, akkor hamarabb átsül, de
vigyázni kell, nehogy kiszakadjon.
Sóval, borssal, tört fokhagymával,
paprikával, egy fél fej vöröshagymával
összegyúrjuk a darált húst, és har-
madik rétegként felhelyezzük, majd az
egészet összegöngyöljük. Kívülrõl is
megszórjuk sóval és borssal. Hústûvel
összetûzzük, vagy ha éppen nincs
otthon tû, akkor összekötözzük. Forró
zsíron átsütjük éppen csak annyira,
hogy kérget kapjon. Így benne marad-
nak az értékes ízek. Melléreszeljük
vagy apróra mellévágjuk a maradék
vöröshagymát, és együtt addig pirítjuk,
míg a hagyma üveges lesz. Ekkor aláön-
tjük a bort, megsózzuk és 200 fokra
elõmelegített sütõbe tesszük. Addig
pároljuk, míg a marha meg nem puhul.
Éva hozzátette, hogy pirítani nem
szabad, mert akkor nagyon kemény
lesz. Sütés közben érdemes néha meg-
nézni, és a levével locsolgatni, elkerülve
ezzel a kiszáradást. Tálaláskor fel-
szeletelve kínáljuk krumplipürével
vagy rizzsel, de akár ehetjük magában
is, ahogy Éva szokta.

sete

Mit süt-fõz ma?

Hermesz Lajosné Éva

Hozzávalók: 40dkg marhafelsál, 30dkg
sertéshús, 25dkg darált sertéshús, 2
fej vöröshagyma, 5 dkg zsír, 2dl fehér-
bor, törött bors, 1 gerezd fokhagyma,
késhegynyi pirospaprika, só.



Szülei kivándoroltak Angliá-
ba, így Simiakis Styllianos
Londonban született. Ott
járt fõiskolára, ahol szabad-
idõközpont-menedzser diplo-
mát szerzett. A tanulás mel-
lett egy ideig ruházati bolt
vezetõjeként, mexikói étte-
remben pincérként, majd
uszodában edzõként dolgo-
zott. Alighogy befejezte az is-
kolát, szüleivel visszatért Gö-
rögországba. Ott egy szabad-
idõközpont vezetõjeként
munkálkodott, közben edzõi
feladatokat is ellátott. Idõ-
közben több szakedzõi képe-
sítést szerzett, edzésprogra-
mokat írt. Az általa vezetett
létesítmény nyáron bezárt,
ilyenkor Stellios pincérként
dolgozott szülei étteremben.
Ám a görög mentalitást,
munkatempót nem tudta
megszokni. A déli népekre
jellemzõ lazaság számára a
fontos döntések halogatását

jelentette. Mások számára
pedig az õ modora volt túl
visszafogott. Mikor csak te-
hette, kiutazott Angliába né-
hány hétre. 
Egyik kiruccanás alkalmával
állásajánlatot kapott, amit kis
gondolkodás után elfogadott.
Néhány hónapja volt arra,
hogy az otthoni ügyeit lezár-
ja. Ez idõ alatt találkozott
egy paksi lánnyal, aki éppen
Görögországban nyaralt.
Megbeszélték, hogy Stellios
Angliába menet beugrik hoz-
zá, s eltöltenek néhány hetet
együtt. A barátságból azon-
ban szerelem lett, s az angol
mentalitás, a kinti állásaján-
lat már nem sokat nyomott a
latban. Paks tiszta, gondozott
utcái, a kisvárosi nyugalom
egyébként is megtetszett ne-
ki, úgyhogy végleg itt ma-
radt. Liát késõbb feleségül
vette, gyermekük is szüle-
tett: Axel Christopher. Angol

nyelvtanári képesítést szer-
zett, késõbb mûvelõdésszer-
vezõ és angol nyelvtanári sza-
kon diplomázott. Nyelvtudá-
sa kezdettõl fogva megélhe-
tést biztosított számára. Egy
nyelvoktatással foglalkozó
kft.-nél dolgozott, néhány év
múlva pedig a paksi gimnázi-
umban már közalkalmazott-
ként foglalkoztatták. Kere--
setkiegészítésképpen hétvé-
genként különbözõ szórako-
zóhelyeken kidobóemberként
is tevékenykedett. Életének
bármely szakaszára jellemzõ
a több lábon állás. Jelenleg
saját cége van, mely az atom-
erõmûben és a Magyar Villa-
mos Mûveknél angol nyelv-
tanfolyamokat szervez. Fõál-

lásban a gimnáziumban
oktat, kiegészítõ tevé-
kenységként pedig egy
belsõépítészettel foglal-
kozó cég külföldi kap-
csolattartója. Azért vál-
lal ennyi munkát, mert
meggyõzõdése, hogy a
több munkával elért
magasabb jövedelem
biztosítja a szabadidõ
megfelelõ minõségét.
Legszívesebben a csa-
ládjával tölti ezt a sza-
badidõt, sokat sétálnak,
kirándulnak együtt.

Hobbija a sport, a mozgás.
Eleinte testépítéssel foglal-
kozott, amit sérülés miatt ab-
ba kellett hagynia. Azóta fut
és kerékpározik, duatlon- és
triatlonversenyeken indul,
sõt, hét alkalommal mérettet-
te meg magát Ironman ver-
senyen. Ez a triatlonhoz ha-
sonlóan három verseny-
számból áll: 3,8 km úszás,
180 km kerékpározás és 42
km futás. Általában a közép-
mezõnyben végez, ezzel õ
elégedett. Nagyon ügyel az
egészséges táplálkozásra.
Szereti a jó filmeket, különö-
sen azokat, melyben nehéz
helyzetet kell túlélni. Ilye-
nek például az „Ötödik
elem”, a „Conan a barbár”,
Szerinte mai, modern vilá-
gunk is tele van nehéz hely-
zetekkel, de ezek döntõen
gazdasági eredetûek, és új
típusú kihívást jelentenek az
ember számára. Míg néhány
ezer, illetve néhány száz éve
fizikai erõnlétre, most szelle-
mi edzettségre, tájékozott-
ságra van szükség ahhoz,
hogy az ember „életben ma-
radjon”. Éppen ezért sokat
olvas, kedvenc írója Jeffrey
Archer, természetesen brit.
Kedveli még Shakespeare-t,
érdeklõdik a filozófia iránt.
Azt tervezi, hogy a közeljö-
võben egyetemre megy,
hogy a tudását tovább csi-
szolja, és ezáltal a diákjait
még jobban fel tudja vértez-
ni a rájuk váró megpróbálta-
tásokkal szemben.

-gyuri-

Védõként kezdett, most csa-
tárként rúgja a labdát. Hogy
jó váltás volt, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy
házi gólkirály, igaz, az utolsó
meccs óta holtversenyben.
Balogh Laci még nincs ti-
zenkilenc éves, de már tizen-
három esztendeje focizik. Az
ASE-ban kezdte, majd, ami-
kor eljött a továbbtanulás
ideje, Székesfehérvárra je-
lentkezett, s a Videotonhoz
szegõdött. Eddigre már szü-
lei is, õ maga is úgy látták,
érdemes áldozatot hozni a
futballért. A négy középis-
kolai év alatt játszott az idõ-

sebbek között, még mindig
mint hátvéd, majd visszake-
rült a saját korosztályába,
ahol az edzõje úgy gondolta,
csatárként jobban érvénye-
sül. Érettségi után felme-
rült, hogy Székesfehérváron
marad, de idõközben a PSE

NB I-be jutott, így Laci szí-
vesen jött haza. Azt mondja,
jobb itthon játszani, s a csa-
pat is jobb. Pedig nem volt
egyszerû a beilleszkedés.
Laci két héttel késõbb érke-
zett, amikor már csapattár-
sai javában alapoztak. A hát-
rányt ledolgozta, második
meccsen három góllal káp-
ráztatta el a közönséget és
edzõjét. Azóta kezdõjátékos.
Szeretne felnõttként is élvo-
nalbeli csapatban játszatni,
s persze õ is, mint más fiatal
labdarúgó, külföldi csapat-
ról álmodik. Annak ellenére,
hogy a jövõjét focistaként
képzeli, szakmát is tanul. A
fodrászat mellett döntött,
ebben lát fantáziát. 

-vt-
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Fotók: Molnár Gyula (fent), Molnár Gyula (lent)

Görög származású férfi, aki Londonban született. Déli-
es temperamentum, de angolos rendszeretet jellemzi.
Élt a világ több táján, de Pakson talált otthonra. Angol
nyelvet tanít, az egészséges életmód megszállottja. 

Jó napot, mi újság?

Stellios Simiakis

Tehetségesek, fiatalok

Balogh László



Elkezdõdött az elmúlt hétvé-
gén a férfi kosárlabda NB I.
A csoportjában a 2006-2007-
es bajnokság. Az Atomerõ-
mû SE bajnokcsapata hazai
pályán fogadta az újonc hód-
mezõvásárhelyi Bodrogi-

Bau Vásárhelyi
KS együttesét.
A paksi csapat
nem a legjobb
elõjelekkel vá-
gott neki a sze-
zonnak, hiszen
két meghatáro-
zó játékosa is ki-
dõlt a sorból.
Czigler László
t é r d m û t é t e n
esett át, a szlo-
vén légiós Jure
Balazic pedig
talpcsonttörést
szenvedett, rá
november végé-
ig nem számít-
hat Zsoldos

András vezetõedzõ. A két
ember kiválása azért is érzé-
kenyen érinti a csapatot, mi-
vel a felkészülés során be-
gyakorolt játékelemeket
nem tudják alkalmazni, s
nem utolsó szempont, hogy a

nemzetközi kupamérkõzése-
ken nagy szükség lenne a ta-
pasztalatukra. 

A Hódmezõvásárhely elleni
találkozón nem telt meg a
Gesztenyés úti csarnok, a
hazai szurkolókat nem hozta
lázba az összecsapás. A ven-
dégek Gémes vezérletével az
elsõ negyedben tartották a
lépést, keményen, sokszor
kíméletlenül játszottak. Egy
gyûrû alatti kavarodásban
Horváth Zoli akkorát kapott
a fejére, hogy a kispadra kel-
lett ülnie, amíg a fejsebét ke-
zelték. Az ASE a második
negyedben ritmust váltott,
és állva hagyta ellenfelét. A
közönség láthatott egy Jan
Pavlik show-t, a cseh idegen-
légiós 17 pontot rámolt be az
ellenfél kosarába. A félidõ
után nagyon belekezdett a
Vásárhelyi KS, 5 perc alatt
15 pontot szereztek, és sok-
szor kényszerítették hibára

a hazai játékosokat. Szeren-
csére Sommerville és Kiss
Zsolt megrázta magát, és
egy 17-0-s roham után már
harminc pont fölé nõtt az
Atomerõmû elõnye. Az utol-
só tíz perc úgy indult, akár a
harmadik negyed, a vendé-
gek mindent kihoztak ma-
gukból, de ez csak arra volt
elég, hogy harminc ponton
belülre kerüljenek. 

-cseri-
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Fotók: Molnár Gyula (fent), Atomerõmû Tûzoltóság (lent)

HALLÁSJAVÍTÁS 
MESTERFOKON

Van olyan családtagja, aki túl hangosan hallgatja a televíziót 
vagy csak többszöri visszakérdezéssel érti meg Önt? 

Fülzúgásról panaszkodik?

HELYBEN ELÉRHETÕ SZOLGÁLTATÁSOK:

– INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT, BESZÉDVIZSGÁLAT
– FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKORVOSI TANÁCSADÁS

– HALLÓJÁRATI HALLÓKÉSZÜLÉKEK EGYÉNI KÉRÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 
– DIGITÁLIS TECHNOLÓGIA

– TARTOZÉKOK, SZERVIZHÁTTÉR
– FÜLZÚGÁS ESETÉN TANÁCSADÁS 

VÁROSI RENDELÕINTÉZET
I. EMELET, AUDIOLÓGIA (HALLÁSVIZSGÁLÓ) 

Cím: Paks, Táncsics M. u. 13. 
BEJELENTKEZÉS MUNKANAPOKON: 

Tel: 06-75/519-425

A sérülések ellenére hozták a kötelezõt

A három új légiós:
Marcellus Sommerville
1982. 02. 23.  202 cm  102
kg, 4-es poszt
Elõzõ klub: Bradley
University (USA)
Mark Walters  1982. 10.
25. 189 cm  100 kg, 2-es
poszt
Elõzõ klub: University Of
New Mexico (USA)
Jure Balazic  1980. 09. 12.
204 cm  96 kg, 4-es poszt
Elõzõ klub: Krka Novo
esto (Szlovénia)

Szekszárdon rendezte
meg a Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság a
megyei tûzoltóságok és ka-
tasztrófavédelmi szervezetek
megyei teremtorna labdarú-
gó-bajnokságát. A tornára
hat csapat nevezett, a szerve-
zõk mellett Paks, Szekszárd,
Dombóvár, Bonyhád, és az
Atomerõmû tûzoltóság csapa-
ta. Az elsõ ágon Bonyhád és
Szekszárd legyõzésével az
Atomerõmû míg a másik
ágon Paks csapata került a
döntõbe. A  fináléban a paksi

lánglovagok összecsapásából
az Atomerõmû Tûzoltóság
csapata került ki gyõztesen,
és állhatott a dobogó tetejére.
Az elsõ helyezettnek járó ku-
pát Gergerics István a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgató-helyet-
tese adta át.

A csapat tagjai: Fink Péter,
Major István, Mikolics Tibor,
Lacza János, Sipos Tamás,
Kepics László, Szabó Tamás,
Gyöngyösi Tamás, Lengyel
Miklós, Kovács István. A csa-
pat felkészítõje Szendi József.
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Fotó: PAMSE

A GSXR Klub Kupa idei utol-
só versenyén a paksi Péter
Gyula számára a tét nem volt
kevés, összetettben pontazo-
nossággal Jakab Antallal az 5.
helyen álltak. Ezen a verse-
nyen a paksi versenyzõ eddigi
legjobb szereplésével negye-
dik helyen végzett, és megfu-
totta legjobb körét is, de –
mint elárulta – mégsem mara-
déktalanul boldog, mert ott
volt a kezében a dobogós hely. 

Amúgy a versenyt Császár
András nyerte, a második
Iglár Zsolt lett. A GSXR Klub
Kupa bajnoka Ács Ferenc, Pé-
ter Gyula pedig ötödik helyen

végzett. A versenysorozatot
összegezve Péter Gyula el-
mondta, ebben az évben na-
gyon sokat tanult, jövõre már
nem újoncként indul. – Remé-
lem, hogy mellettem lesznek
az idei támogatóim is: a Paksi
Autó- és Motorsport Egyesü-
let, a fõszponzorom, a
VISATEC GmbH, valamint
az Oxigén Computer és a PPS
Futár. Külön köszönöm bará-
taim támogatását, akik közül
sokan az utolsó futamra is el-
jöttek. Jelenlétük rengeteg
erõt adott, és gratulációik az
év legszebb pillanatai – tette
hozzá.                                 -vt-

A Csongrád Megyei Táj-
futó Szövetség szervezte
október elsõ hétvégéjén
Szeged Sándorfalva tér-
ségében a Regionális Sze-
ged Kupa tájfutó ver-
senyt. Tolna megyét a
Paksi SE 12 fõvel képvi-
selte a versenyen. Mittler
József szakosztályvezetõ
elmondta, hogy verseny-
zõi várakozáson felül tel-
jesítettek, hiszen hét
éremmel tértek haza. Az
F18-as kategóriában
Domonyik Lázár elsõ lett.
F16-ban Adorján Tamás
nyert aranyérmet, ezüst-
érmes Bors Márton, a
bronzérmet Rácz István
nyakába akasztották. A
nõi 18-ban Sági Olívia
nyerte meg a versenyt,
második Lajkó Nikoletta,
a harmadik helyen Feil
Adrienn ért a célba.           

SJ

Hét érem 

Sok más szervezet, intéz-
mény után Paks és Kézdi-
vásárhely teniszezõi is fel-
vették a kapcsolatot színe-
sítve ezzel a két város
együttmûködését. Elõbb a
paksiak jártak az erdélyi
városban a KSE napok ke-
retében. Látogatásukat a
napokban viszonozták a
Kézdivásárhelyi Sport-
egyesület Tenisz és Tollas-
labda Szakosztályának
tagjai. Hodor Levente, a
KSE alelnöke négy társá-
val érkezett egy tartalmas
programot ígérõ hosszú
hétvégére Paksra. 

Házigazdáik természete-
sen kihívták õket egy ba-
rátságos csapatmérkõzés-
re, és olyan nagyvonalúak
voltak, hogy dr. Serdült
Tibor személyében még

játékossal is kisegítették
õket. Hogy ez, vagy más
billentette a vendégek ja-
vára a mérleg nyelvét,
nem tudni, a kézdi-
vásárhelyiek mindeneset-
re legyõzték a paksiakat.
Artim András, Csapó Sán-
dor, Kovács Sándor, Gyön-
gyösi Ferenc és Tárnok
László öt-négy arányban
maradt alul. 

Azt, hogy a vesztesek
nem haragtartóak, hamar
bizonyították, Györkönybe
hívták borkóstolóra ven-
dégeiket. Vasárnap indu-
lás elõtt a Paksi Borbarát
Klub pincéjébe is betértek
a kézdi teniszezõk, s
Kováts Balázs jóvoltából a
paksi borokkal is megis-
merkedhettek.

-vt-

TeniszbarátságVáratlan vereség

A Borsodi Liga 9. fordulójá-
ban idegenben lépett pályára
a Paks FC labdarúgócsapata.
A sereghajtó, két döntetlen-
nel és hat vereséggel álló
REAC ellen a minimális elvá-
rás a döntetlen volt. A bete-
gek, sérültek felépültek, kivé-
ve a legbiztosabb pont, Ko-
vács kapus, aki mûtétje után
még egy ideig nem állhat
Lengyel Ferenc vezetõedzõ
rendelkezésére. A várt pont-
szerzés elmaradt, sõt majd-
nem kínos zakó lett belõle. A
REAC már 4:0-ra vezetett,
amikor Kiss Tamás betalált a
hálóba. Heffler és Molnár gól-
ja már csak a szépítéshez volt
elegendõ. A 4:3-as vereséggel
a Paks visszacsúszott a 12.
helyre. Az október 21-i, a ta-
bellát vezetõ ZTE elleni mér-
kõzésen, hazai pályán ennél
sokkal több kell.                cseri

Megtartotta hagyományos
családi napját a Diána Lö-
vész Klub. Idén szakítottak
a hagyományokkal, és nem
disznóvágással kezdték a
napot. A hangulat viszont
hasonló volt a korábbiak-
hoz, mert kolbásztöltõ ver-
senyt hirdettek. Erre ki-
lenc népes, legalább tízfõs
csapat nevezett, de akadt
olyan, ahol jóval többen ül-
tek végül asztalhoz. A tár-
saságok asztaldíszítõ ver-
senyben is részt vehettek.
A nap természetesen nem
telhetett lövészet, illetve
lõverseny nélkül. Itt már
nem csapatban, hanem
egyéniben szerepeltek a
klubtagok, valamint bará-
taik és családtagjaik. Férfi-
aknál dr. Orova Tibor bizo-
nyult a legjobbnak, nõknél
Lõrincz Józsefné céltáblá-
ján számlálták a legtöbb ta-
lálatot.                           vida

Tölts és lõj!

Anett vb-ezüstje

Dominikában rendezték a
cselgáncs junior világbaj-
nokságot. Mészáros Anett,
az Atomerõmû SE 70 kg-s
versenyzõje, a súlycsoport
címvédõje ismét esélyesként
lépett tatamira. Hangyási
László tanítványa a döntõig
vezetõ három mérkõzését
biztosan nyerte, a fináléban
a tavalyi junior Ázsia-bajnok
japán Ueno Tomoe azonban
jobbnak bizonyult nála, így
az ezüstérmet szerezte meg. 

Klopcsik Diána, a PSE 16
éves teniszezõje október ele-
jén a Pécsi Évadzáró Verse-
nyen lépett pályára. A diák-
lány a Nõi 1. osztályban, illet-
ve az L16 elsõ kategóriás
versenyen is harmadik he-
lyezést ért el. lopcsik Diána
edzõje Barta Attila.
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Fotó: Vida Tünde (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

Túrázni hívta a Demeter
Egyesület az érdeklõdõket a
világgyalogló nap alkalmából.
A négyéves múltra visszate-
kintõ program során mindig a
Dél-Mezõföldön barangolnak. 

– A vidék kimeríthetetlen
természeti szépségeket rejt,
még a gyakorlott túrázóknak
is okoz meglepetéseket – fo-
galmazott Jakab Éva, a De-
meter Egyesület elnöke. A hû-
vös reggel és a szemerkélõ esõ
ellenére is népes társaság
gyûlt össze a Vasúti Múzeum-
nál, innen indult a csapat. Az
útvonal a továbbiakban a kö-
vetkezõképpen alakult: Imsósi
erdõ–Vak Bottyán kopjafa,
Lussonium, Vörösmalmi tó,
Hidegvölgy. A gyerekeket já-
tékkal várták, az egészséges
életmódról szóló totót tölthet-
tek ki, de a túratársakat egy
másik érdekes játékba is invi-
tálták, ami nem más, mint a
geocaching. Ennek lényege,

hogy a felkeresésre érdemes
helyeken úgynevezett geo-
ládákat helyeznek el ország-
szerte. Ha a kirándulók meg-
találnak egyet, üzenetet írnak
a benne lévõ füzetbe, regiszt-
rálnak, illetve egy kis ajándé-
kot is elhelyezhetnek. Aki kel-
lõ pontot öszszegyûjt, jogosult
lesz egy újabb láda kihelyezé-
sére. A tizenhat kilométeres
Demeter túra választott útvo-

nalán több ilyen pontot is érin-
tett a társaság, tudtuk meg
Török Erzsébettõl. A túrave-
zetõ azt is elmondta, hogy egy
ilyen kiránduláshoz különö-
sebb felszerelésre nincsen
szükség, ajánlott viszont a ré-
teges öltözködés, túrabakancs
vagy kényelmes sportcipõ vi-
selése, némi inni- és harapni-
való, és egy esõkabát is jó szol-
gálatot tehet.               -gyöngy-

Demeter útra kelt

Hollandul hajtogatták a magukét

Két holland házaspár látoga-
tott Paksra az itt mûködõ
origami kör meghívására. A
vendégek szintén ennek a
hobbinak hódolnak, s meghí-
vóikkal a kecskeméti origa-
mi találkozón ismerkedtek
meg. Ez eredetileg országos
találkozó, de vannak holland,
francia, ukrán, amerikai
résztvevõk, sõt néha még ja-
pán elõadótól is lehet tanul-
ni, mondja Mészáros

Jánosné. A paksi óvónõ egyi-
ke azoknak a pedagógusok-
nak, akiket néhány éve
„megfertõzött” a hajtogatási
láz. Kolléganõivel együtt
rendszeresen ott van a kecs-
keméti találkozón, ahol igye-
keznek a lehetõ legtöbbet ta-
nulni; ezt hazahozzák, to-
vábbadják egymásnak a havi
rendszerességgel tartott
összejöveteleken, kollégáik-
nak és a gyerekeknek a

munkahelyükön. – Az origa-
mi nagyon jó elfoglaltság,
megnyugtat, kikapcsol, nem
drága hobbi, könnyen meg-
újítható a kollekció – mondja
Mészáros Jánosné, aki négy
éve ismerkedett meg az
egyik holland hölggyel,
Romanával. Az ismeretség-
bõl barátság, majd a mostani
meghívás lett. Romana fér-
jével és egy másik, a paksiak
által Kecskeméten megis-
mert házaspárral érkezett.
A paksi pedagógusokkal kö-
zösen hajtogattak, s egyebek
között megtanították a ven-
déglátó hölgyeket Jákob laj-
torjájának elkészítésére. –
Az origamival többnyire höl-
gyek foglalkoznak, de akad-
nak férfiak, köztük mûszaki
beállítottságúak, akik az iga-
zán bonyolult, nagy precizi-
tást igénylõ darabokat készí-
tik – árulták el az origamis
hölgyek.                            -vt-

Negyedik alkalommal ren-
dezett megyei környezetvé-
delmi vetélkedõt az „Együtt
a parlagfû ellen” Alapítvány,
amelyre alsó, illetve felsõ ta-
gozatos általános iskolás
gyerekek jelentkezését vár-
ták. A verseny elsõ forduló-
jában megyénk hat városá-
ban mérte össze tudását
összesen 59 háromfõs csa-
pat, ebbõl a paksi kistérségi
versenyben 14 trió ült asz-
talhoz nyolc településrõl. Az
alapítvány székhelyén ren-
dezett döntõben a legered-
ményesebbnek bizonyult
hat alsó, illetve felsõ tagoza-
tos csapat találkozott újra.
Az elmélet mellett gyakor-
lati feladatok is várták a
résztvevõket. A vetélkedõ
középpontjában a szelektív
hulladékgyûjtés é újrahasz-
nosítás, valamint a parlagfû
elleni védekezés állt, hiszen
a vetélkedõ megszervezésé-
vel kívánja erõsíteni a szer-
vezet a környezettudatos
nevelést, tudatosítani a fia-
talokban a környezetvéde-
lem fontosságát. Minderrõl
Sáhi Manuéla, az alapítvány
vezetõje tájékoztatott. Hoz-
zátette, hogy a téma 2007-
es programtervükben ki-
emelten szerepel. A csapa-
tok között szoros verseny
alakult ki , végül a felsõ ta-
gozatosok között elsõ lett a
felsõnyéki Deák Ferenc Ál-
talános Iskola, második a
madocsai általános iskola,
harmadik pedig a szekszár-
di Garay János Általános
Iskola. Az alsósoknál elsõ
lett Tamásiból az Esterházy
József Általános Iskola csa-
pata, második a Bezerédj
Amália Általános Iskola
Kakasdról, harmadik he-
lyen pedig a faddi Gárdonyi
Géza Általános Iskola hár-
masa végzett. A rendez-
vényt a Tolna Megyei Ön-
kormányzat támogatta.

-gyöngy-

Megyei döntõ



A Dunakömlõdi Faluházban
nyílt meg Májer Zsófia festõ
kiállítása október 17-én. A
tárlatot Balogh Jenõ festõ-
mûvész, az ART 999 Képzõ-
mûvészeti Egyesület elnöke

ajánlotta az érdeklõ-
dõk figyelmébe.
Májer Zsófia Pakson
él és dolgozik, alapító
tagja a Bárka Mûvé-
szeti Egyesületnek,
és tagja az ART 999
K é p z õ m û v é s z e t i
Egyesületnek. 1997
óta fõhivatású festõ-
ként alkot. Számos
egyéni és közös kiállí-
táson mutatkozott be
hazánkban, több fest-
ménye határainkon
túl lelt otthonra. Hit-
vallása szerint egy
festmény legfonto-
sabb feladata, hogy

békét, harmóniát árasszon,
és esztétikai élményt nyújt-
son. Májer Zsófia tárlata no-
vember 4-ig a faluház nyitva
tartási idejében tekinthetõ
meg.
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Mozi

Október 25. (szerda) 19 óra
HALÁLOS IRAMBAN:

TOKIÓI HAJSZA
Feliratos am. akciófilm

Október 27. (péntek) 19 óra
A TESTÕR

Feliratos am. akciófilm

Október 29. (vas.) 19 óra
NAPOLA – A FÜHRER

ELITCSAPATA
Feliratos német film

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

NAPOLA – A
F Ü H R E R
ELIT CSA-
PATA. Né-
m e t o r s z á g ,
1942. A Hitler-
rezsim politi-
kai és katonai
hatalma csú-
csán van. A

berlini Wedding munkás-környékrõl származó 17 éves Friedrich
Weimer tehetséges bokszoló. Tehetsége megnyitja elõtte a nem-
zeti politikai oktatási intézmény a NaPolA allenstein-i kapuit,
ahol a jövendõ elitjét képezték. Friedrich ebben élete nagy lehe-
tõségét látja, hogy megszabaduljon osztálya korlátaitól, és szülei
határozott akarata ellenére jelentkezik az intézménybe…

Kiállítás

A Városi Múzeumban „A
rendõrség története” c. ki-
állítást láthatják.

A Paksi Rendõrkapitány-
ság Zsarugalériájában
Cseh Gábor szekszárdi fes-
tõmûvész kiállítását tekint-
hetik meg.

Inotai Imre 1956-ban Pak-
son készített fotóiból nyílt
kiállítás a mûvelõdési köz-
pont könyvtárában.

TelePaks

Élõben közvetíti a TelePaks
október 23-án 15 órától a
szoboravatást és a koszorú-
zást a Városháza elõtti tér-
rõl. Az ezt követõ ünnepi
testületi ülést felvételrõl 19
órától láthatják.

Október 25-én, szerdán
17.30-tól folytatódik a Min-
dentudás Egyeteme. Ezút-
tal Fodor Zoltán tart elõ-
adást „A világ keletkezése
és az elemi részek fizikája”
címmel.

Az Atomerõmû kosárcsapa-
ta a Zalaegerszeg gárdáját
látja vendégül október 27-
én, pénteken. A mérkõzést
felvételrõl szombaton 19
órától tekinthetik meg a vá-
rosi televízióban.

Sopronba látogat a Paksi
FC labdarúgócsapata az
NB I. 11. fordulójában. Az
összecsapást október 29-
én, vasárnap 17.30-tól fel-
vételrõl láthatják.

Vasárnaponként ismét Fortuna Unikum!

A nyári szünet után újraindult a Fortuna
kedvelt vasárnap délelõtti kvarterkája, a
Fortuna Unikum. A két szeszfõzõmester,
Schuckert József és Vida Tünde minden
héten a közélet ismert személyiségeit hívja
meg, hogy velük aktuális témákról
kötetlenül beszélgessen.
A mûsor interaktív, várják a hallgatók
kérdéseit, véleményét. Telefonon a 75/411-
111-es számon kapcsolódhatnak be a
mûsorba, illetve kérdéseiket feltehetik a

2 0 / 9 4 1 1 -
001-es szá-
mon. A
F o r t u n a
U n i k u m
következõ
a d á s á n a k
vendégei október 22-én reggel 9 órától:
Faller Dezsõ, az MSZP-SZDSZ frakció
vezetõje, és Kovács Sándor, a Paksi
Lokálpatrióták Egyesületének elnöke.

Fortuna Unikum
Minden vasárnap 9-tõl 10 óráig. 
Fortuna Rádió 96,3 MHz

Fortuna 96,3 MHz

Pakson, a Gesztenyés
utcában, 

a sportcsarnokkal 
szemben földszinti, 

2 és fél szobás, 
erkélyes, teljesen 

felújított lakás eladó. 
Irányár: 9,3 M Ft.

Érdeklõdni: Fonyó Lajos 
ingatlanközvetítõnél lehet 
a 70/310-8374-es számon.

Program

Október 22-én 15 órától a
városháza nagytermében
tartják a Tehetséges paksi
fiatalokért Alapítvány díjá-
tadó ünnepségét.



Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz,

bõvítéshez, hitelkiváltáshoz lakáshitelünket, 
akár az ingatlan értékének 75%-áig 

forint vagy deviza alapon.

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

(THM 6,17%-tól)

45 éve Ügyfeleink szolgálatában!
Paks, 

Villany utca 4.
Telefon:

75/511-240

Jelen tájékoztató nem
minõsül ajánlattételnek. 
A szerzõdések részletes

leírását az üzlet- és 
termékszabályzatok 

tartalmazzák!
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OKTÓBER
A LÁTÁS 

HÓNAPJA
Ingyenes látásvizsgálat 

és szaktanácsadás
Jelentkezzen be most!

LENS OPTIKA

7030 Paks, Dózsa György út 44.

Telefon: 75/511-246

A Paksi Ipari Parkban
hosszú távú bérleti

konstrukcióban 
kiadó 2 db 90 m2-es 

ipari csarnok 
egyben vagy külön. 

Érdeklõdni:
75/510-763

(20) 377-3-277

Borzas Kisállatrendelõ
nyílt Pakson, a Dózsa

György u. 17. szám alatt!
Rendelési idõ: 

K, SZ, P délelõtt: 10-11h 

H-P délután: 16-19h

Szo. délelõtt: 9-11h

Tel. sz.: 06/70-272 3536

Szolgáltatásaink:
SZAKTANÁCSADÁS
OLTÁSI PROGRAM

BELGYÓGYÁSZATI, SEBÉSZETI,
SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS

LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA

KÉRÉSRE HÁZHOZ
MEGYÜNK!!!

TALÁLD KI
mi legyen a neve a Paksi
Hírnök kistestvérének!

Szerkesztõségünk hamarosan
útjára bocsát egy városi diák-
lapot.

A Paksi Hírnök mellékleteként
megjelenõ diákújságot közö-
sen szerkesztjük majd a paksi
középiskolásokkal. Elsõ lé-
pésként arra kérünk, találj ki
hozzá egy jó nevet!

Ötleteiteket október 28-ig
várjuk postán (7030 Paks,
Dózsa György út 51–53.) 

vagy e-mailben 
(paksihirnok@index.hu).

A legtalálóbb címet adót 
jutalmazzuk, és meghívjuk 

a lap névadójára.


