
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Mi a baja a magyar focinak – errõl is beszélgettünk az egykori szö-

vetségi kapitánnyal. Gellei Imre azon kevesek közé tartozik,  aki

hisz abban: lesz ez még másmilyen is.                   Írásunk a 15. oldalon

Októberi betétlekötési akció!

évi 10,11 % betéti kamat (EBKM: 10,11 %) !!!
90 napra, vagy 180 napra pénzintézetünknél újonnan 

elhelyezett lakossági számlabetétekre.
- A kamat összeghatártól független !

- A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe vennie !
- Nem kell a bankbetét mellé más befektetést eszközölnie !

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

XVII. ÉVF. 20. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2008. OKTÓBER 17.

47 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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Tökszüret
13. oldal

Betemették az
árkokat – utcabállal
ünnepeltek

2. oldal

Visszatekintõ: 
Az elsõ szabad
választások

6. oldal

A tbc visszaszorult,
támad viszont 
a tüdõrák

8. oldal

Díjnyertes 
magyar szürke

13. oldal

Híres paksiak:
Schilling Roger

14. oldal
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Árok nélküli már az Árok utca városunkban. Az utca
felújítását több évtizeden keresztül várták lakói. Az
elsõ rekonstrukciós elképzelések 1961-ben láttak
napvilágot, azóta minden önkormányzati ciklus alatt
kérték az utcában lévõ áldatlan állapotok megszünte-
tését. Ugyanis az árok nem csupán esõ esetén oko-
zott gondot azzal, hogy elöntötte a víz az utcát, köz-
lekedni is nagyon nehezen lehetett a hely szûkössége
miatt. Érthetõ hát, hogy nagy az öröm az Árok utcá-
ban. Megtörtént a felújítás, és kitûnõ munkát végez-
tek a kivitelezõk, akikkel végig nagyon jó kapcsolat-
ban voltak az utca lakói. Nem egyszer fordult elõ,
hogy üdítõvel vagy kávéval kínálták az építõket. Az
itt élõk büszkék megszépült utcájukra, családias ren-
dezvénnyel ünnepelték meg a felújítás befejezését.
Az utca elejére kifeszített nemzeti színû szalagot
Hajdú János polgármester vágta át, aki köszöntõjé-
ben hangsúlyozta: az igazi érdem a körzet képviselõ-
jéé, Ulbert Sándoré, aki mindent megmozgatott
azért, hogy az utca felújítása megtörténjen. Az ava-
tást közös vacsora, kötetlen beszélgetés, majd egy jó
hangulatú utcabál zárta.                                 -DSZ-
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Betemették az árkokat – utcabállal ünnepeltek

Június végén indultak meg a
munkálatok a Rókus utcában.
A szerzõdésben útburkolat-,
csapadékcsatorna- és járda-
építést, valamint a villamos
légkábelek föld alá tételét
vállalta a közbeszerzési eljá-
rás nyertese, az EuroAszfalt
Kft. Az építkezés idején elké-
szült a szennyvízhálózat fel-
újítása is. A beruházás alatt
több, elõre nem tervezett
problémát is meg kellett ol-
dania a szakembereknek.
Gázvezeték-kiváltás, az opti-
kai hálózat fektetésével kap-
csolatban felmerült nehézsé-
gek, valamint lakossági meg-
keresések is hátráltatták a fel-
újítás befejezését. Több lakó
is kérte, hogy az otthonaikat
ellátó villamos vezetékeket
tegyék a földbe, bár a tervek-
ben errõl nem volt szó. Ilyen-
kor új terveket kellett készí-
teni és a költségek vállalásá-

ról is tárgyalni kellett. – Volt,
aki túl keskenynek ítélte a
háza elõtti útszakaszt. A Ró-
kus utca szûkössége miatt ki-
térõket terveztek be a szak-
emberek, hogy biztosítva le-
gyen a kétirányú forgalom.
De mindenhol ezt nem lehe-
tett megoldani, hiszen akkor
nem maradt volna hely a
zöldterületnek, és ez városké-
pi szempontból sem megen-
gedhetõ – mondta el Hum Fe-
renc, a mûszaki osztály veze-
tõje. 

Az utca felújítása szerzõdés
szerint 101 millió forintból
valósul meg, az átadás új ha-
tárideje október 29. Ha a be-
ruházás elkészül, akkor a De-
ák Ferenc utcától a Kömlõdi
út elejéig közel 700 méteren
újul meg az útburkolat, és
650 méteren új járda is épül a
6-os út feletti utcában.            

Dallos Szilvia

Új határidõ a Rókus utcában
Késik a Rókus utca október eleji átadása. Az utca

felújításának befejezését elõre nem látható köz-

mûproblémák hátráltatták, ezzel indokolta a ké-

sedelmet a kivitelezõ.

Október közepétõl az önkormányzat a Május 1. utca folyta-
tásában út- és közmûépítést végeztet, amely várhatóan decem-
ber 1-ig tart. A kivitelezés ideje alatt számítsanak forgalomkor-
látozásra, melyhez a közlekedõk megértését és türelmét kérik.

Megjelenik kéthetente, 4500 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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: 2008. november 7.

Paksi Hírnök

Megkezdõdött a városban

lévõ csapadékelvezetõ rend-
szerek felújítása. Ez van, ahol
a vízelvezetõ árkok rendbeté-
telét, néhány helyen a kereszt-
víznyelõ rácsok megújulását
jelenti. A munkálatok a tele-
pülés szinte valamennyi utcá-
ját érintik, ezért az önkor-
mányzat két részre bontotta a
felújításra váró területeket.

Közbeszerzési eljárás kereté-
ben pályázatot hirdettek a ki-
vitelezésre, ahol a legalacso-
nyabb összegû vállalási ár
volt a bírálati szempont. 14,
illetve 15 millió forintos aján-
latával a Microcenter-Paks
Kft. nyerte meg mindkét pá-
lyázatot. A munkálatokat már
elkezdték, a befejezés határ-
ideje december 1-je. 
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Harmadik ciklusát tölti a Fi-
desz színeiben indult Tóth Fe-
renc országgyûlési képviselõ-
ként, aki nem csak Pakson, ha-
nem a hozzá tartozó 19 telepü-
lésen is beiktat egy-egy foga-
dóórát. Pakson minden hónap-

ban ülésezik, s mindig beter-
vez egy-egy másik helyet, leg-
utóbb éppen Bölcskén járt.
Mint mondja, tíz éve még
nyolc-tízen is felkeresték egy-
egy fogadóóra alkalmával
(amit akkor kevésnek tartott),
ma már két-három választópol-
gár kopogtat az ajtaján. – Az
emberek belefáradtak a politi-
kába – mondja. Felkeresik
egyébként jobb- és baloldali
választók is, bár az elõbbiek
nagyobb számban. Nem csak
kérni jönnek, a kritikát sem rej-
tik véka alá. – Rajtam keresztül
üzennek kedves mindnyájunk-
nak, számon kérik az ország-
gyûlésben elhangzó viták
hangnemét, a képviselõk visel-
kedését – sorolja.

Sokszor olyannal keresik fel,
amiben nem tud segíteni. Átfo-
lyik a szomszéd csatornája, át-
szántott a telekszomszéd – ez
nem éppen a parlamentre tarto-
zik, mint ahogy azzal sem so-
kat tud kezdeni, mikor a 80
éves nénike elpanaszolja, hogy
nem látogatják a gyerekei. –
Van olyan, hogy az is elegendõ,
hogy meghallgassa valaki –
avat be a fogadóórák részletei-
be. Persze azért van más is.
Például a Csámpát érintõ építé-
si tilalom miatt szót emeltek
nála. Ezt továbbítván Szabó
Pálnak, a nemrégiben lemon-
dott energiaügyért felelõs mi-
niszternek, az ígéretet tett rá,
hogy feloldják. Az atomerõmû-
rõl sokszor kérdezik. Elváráso-
kat fogalmaznak meg, legyen
üzemidõ-hosszabbítás, legyen
új blokk, meséli. Bár volt idõ,
még képviselõsége elején,
hogy rossz ízû megjegyzéseket
tettek az erõmûre, mára ez ki-
kopott, mindenki a bõvítésért

szurkol. Amit tenni lehet,
mondja, hogy egy energiapoli-
tikai koncepció vitája során fel-
szólalásában jeleníti meg az el-
várásokat. Ilyenkor az atom-
erõmû szakembereinek is segít-
ségét kéri, akik együttmûköd-
nek a felszólalás anyagának
összeállításában. Új atom-
erõmûvi blokkok építése kap-
csán Tóth Ferenc úgy véli: az
országgyûlés döntése 1-2 évet
még várat magára, elõször le-
gyen meg az üzemidõ-hosz-
szabbítás. A felmérések azt mu-
tatják, a lakosság elfogadja az
atomenergiát, s mint mondja,
ez azon kevés kérdések egyike,
amelyben abszolút konszenzus
van a pártok között. 

A képviselõ nemrégiben, az
idõsek világnapja alkalmából
ellátogatott a paksi szociális ott-
honba, ahol egy kötetlen beszél-
getés keretén belül terítékre ke-
rült a politika, és sok egyéb más
is. Mivel nemrégiben tönkre-
ment a dvd lejátszójuk, Tóth Fe-
renc egy új készülékkel lepte
meg a világnap alkalmából az
otthon lakóit. Dávid Ildikó

Mivel keresik fel a választók, s mi az, amiben köz-

ben is tud járni – errõl kérdeztük a körzet ország-

gyûlési képviselõjét, Tóth Ferencet, aki minden hó-

nap elsõ keddjén Pakson, a Fidesz Kossuth utcai,

Választókerületi Irodájában tart fogadóórát. 

Az atomerõmûrõl sokszor kérdezik

Szakmai díjban részesült Paks,
amit a Magyar Kertépítõk és
Tájrendezõk Szövetsége ítélt
oda a városnak. Elismerésül a

példamutató és több éves szak-
mai munkáért, amivel a város és
szakemberei a település zöldfe-
lületi rendszerében, a környezet
kialakításában és a környezettu-
datos nevelés területén végeztek
– áll az indoklásban. A díjat a
Virágos Magyarországért kör-
nyezetszépítõ verseny ered-
ményhirdetésén adták át Szom-
bathelyen. A „Virágos Város”
címet – amit 2001-ben Paks
nyert el – idén a házigazda ve-
hette át. 

Paks a szakmai elismerés mel-
lett a szponzori díjak közül egy
békéscsabai vetõmag cég 10
ezer szem egynyári virágmag
ajándékát is elnyerte. A rendez-
vényen Saáry Miklósné, a DC
Dunakom Kft. ügyvezetõje,
Benis Brigitta, a kertészeti rész-
leg vezetõje, és Klézl Terézia
fõkertész képviselte városunkat.   

-dávid-

1956-ra emlékezünk
Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emlékére rendezett
városi ünnepségen, október
23-án, délután két órakor a Fe-
hérvári úti temetõbe várják a
megemlékezõket. Czuczor An-
tal sírjánál emlékbeszédet
mond Hubbes Emese, a Bod
Péter Tanárképzõ Fõiskola ki-
egészítõ éves hallgatója, a kéz-
divásárhelyi Kossuth-szónok-
verseny I. helyezettje, a buda-
pesti Kossuth-szónokverseny
különdíjasa. 

Ezt követõen a Virág utcai te-
metõben Bereczki Zoltán re-
formátus lelkész hirdet igét,
majd Tuba János nemzetõrpa-

rancsnok sírját koszorúzzák
meg az egybegyûltek. 

Délután három órakor, a vá-
rosháza elõtti téren ünnepi be-
szédet mond Hajdú János pol-
gármester, majd elhelyezik az
emlékezés koszorúit az 1956-os
emlékmûnél. A megemlékezé-
sen közremûködik a Pro Artis
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény Ifjúsági Zenekara.  

Ezen a napon adják majd át a
meghívottak jelenlétében a
Paks Város Díszpolgára, vala-
mint a Pro Urbe kitüntetéseket
is, valamint a Tehetséges Paksi
Fiatalokért Alapítvány díja-
zottjainak elismeréseit.

„Acélvirág” díj Paksnak

Fáklyás felvonulásra várja a Fidesz paksi szervezete október
23-án a megemlékezõket. Este nyolc órakor a VMK parkolóból,
az Öreghegy utca végétõl, valamint a Fehérvári úti Coop parko-
lójából indulnak a menetek, amelyek a városháza elõtti téren, az
1956-os emlékmûnél találkoznak. 
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A 18 évvel ezelõtti testületben
még máshogy zajlottak a dol-
gok, volt, hogy három órát vi-
tatkoztak, milyen kazán kerül-
jön egy iskolába – a hõskorban
még mindenki tanulta a de-
mokráciát. A hajnalig tartó tes-
tületi ülés a múlté, az önkor-
mányzati alapokat akkor lefek-
tették. Ma már, mint mondja, a
testületnek hálásabb a szerepe,
hiszen távlatokban is tud gon-
dolkodni. S Pakson lehet is, hi-
szen nem a mindennapi mûkö-
désért küzd az önkormányzat,
s módjában áll több ciklusra
kiterjedõ stratégiákat kidolgoz-
ni. Most, hogy néhány éven
belül 

az autópálya 

eléri Paksot,

érdemes gondolkodni: hol ala-
kítsanak ki új családi házas
övezetet, hol mérjenek ki telke-
ket, hol legyen új kereskedel-
mi, illetve ipari övezet – merre
fejlõdjön a város, sorolja. 

Barnabás István ugyan jelen-
leg az Öreghegyen lakik, ám
jól ismeri az általa képviselt he-
tes körzetet. Nem csak azért,
mert kilenc évig lakott itt, ha-
nem mert az ugyancsak körzet-
ben lévõ környezetellenõrzõ la-
boratóriumban dolgozott. A 7-
es körzet túlnyomórészt lakóte-
lepi övezet, s mintegy 20 szá-
zaléka családi házas körzet.
Nehéz lenne egy mondatban
behatárolni, hiszen meglehetõ-
sen szétszórtan tartoznak ide az
utcák. Egy tömböt alkot a Ko-
dály Zoltántól a Barátság útig,
másik tömböt a Kandó Kálmán
utcától kezdõdõ családi házas
rész, de egyes utcák, mint pél-
dául a Rajk László, Alpári,
Tölgyfa és Kisfaludy is ide tar-
toznak. A választókkal való
kapcsolattartás már a kezdetek-
ben kialakult: telefon és e-mail.
Rendszerint kisebb volumenû
építési, beruházási ügyekben
várják a közbenjárást. – Példá-
ul elég rossz a csapadékvíz-el-
vezetés a társasházak körül,
amin már sokat javítottunk, de

még van mit. De az is elõfor-
dul, hogy egy padot kérnek a
ház elé az ott élõk – taglalja a
képviselõ. 

A körzet egyik

nagyberuházása 

lehet a lakótelepi központi park
rekonstrukciója, amellyel nem
csak új köntöst kapna a mára
igencsak megkopott tér, hanem
megújulnának az itt lévõ keres-
kedelmi intézmények, renovál-
nák a bölcsõdét, a mûvelõdési
központ új szárnnyal bõvülne,
és a strand is újjáalakulna – a
pályázat elbírálása folyamat-
ban van. Ez így közel másfél
milliárd forintba kerül, ami ha-
talmas vállalkozás, tekintve,
hogy az önkormányzat is jócs-
kán mellé teszi saját adóforint-
jait. Kérdés: mi válik valóra a
tervekbõl, ha a pályázat dönt-
nökei nem ítélik meg a várva
várt támogatást? Barnabás Ist-
ván szerint jól megírt pályázat-
ról van szó, és nagyon bíznak
abban, hogy sikerrel jár. Ha
esetleg mégsem, akkor még
mindig elgondolkodhatnak
azon, hogy mi az, ami nem tûr
halasztást, és a város által biz-
tosított önerõbõl, a mintegy 7-
800 millió forintból finanszí-
roznák. Egyelõre azonban a
kedvezõ hírt várják, néhány hó-
nap és kiderül: indulhat-e a
nagyberuházás. 

Amire nem kell

várni: 

a panelprogram. 

A képviselõ-testület döntése
értelmében bizakodva várhat-
ják a megújulást azok is, akik
ezt követõen vágnak bele az
energiatakarékos (és nem utol-
sósorban külsõ megszépüléssel
is járó) renoválásba. – Erre 440
milliót különítettünk el a 2008-
2010-es évekre, amihez, ha
hozzávesszük az állami, illetve
a lakók egy-egy harmadát, ak-

kor azt jelenti: 1,3 milliárd fo-
rinttal nõ a lakótelepi ingatlan-
vagyon –  hívja fel a figyelmet
a városvezetõ. 

Ami viszont vissza van, a há-
zak közötti zöld terek rendbeté-
tele, ami lakótelep szerte fel-
adatot jelent. Három nagy
tömbbelsõ van a 7-es körzet-
ben, a Kodály Zoltán utcától a
Barátság útig, amelyek megúju-
lásához pályázati lehetõséget
várnak. A lakótelepen az elmúlt
ciklusban sok útfelületet leasz-
faltoztak. Akkoriban lehetõség
volt olyan központi támogatás-
ra, amelynél minden önkor-
mányzati forinthoz ugyanannyit
hozzátett az állam. Ez a lehetõ-
ség most nem áll fenn, ám Bar-
nabás István abban bízik, sike-
rül más forrást bevonni, és ak-
kor megvalósulhatnak az útfel-
újítások, hiszen van még utca,
amin javítani kéne. Nemrégi-
ben adták át azt a megszépült
játszóteret, ami ugyancsak a
tervek között szerepelt, s most
megvalósult. A Szabó Erzsébet
és a Barátság utcák közötti té-
ren már új, uniós szabványok-
nak is megfelelõ, s ami legalább
ugyanilyen fontos: használói-
nak is újdonságot jelentõ játé-
kok várják a gyerekeket. 

Ami nem csak a körzetet érin-
ti: a város egészét tekintve fel-
készültek az új idõszakra. Min-
dig vannak kész tervek, ame-
lyekkel, ha lehetõség adódik,
pályáznak. Tudják, mit akarnak
fejleszteni, és ezek mûszakilag
elõ vannak készítve, mondja az
alpolgármester. A képviselõ a
Polgári Összefogás frakciójá-
ban foglal helyet. A Fidesz egy-
kori paksi elnöke úgy látja: az
országos politikát kívül tudják
hagyni a képviselõ-testületi
üléstermen. A testületbõl nem
szabad kizárni az értelmes vitá-
kat, de arra kell törekedni, hogy
ezek ne politikai, hanem szak-
mai viták legyenek.      -dávid-

Barnabás István

Félidõben

Október 20-án, a híradó

után Faller Dezsõ mutatkozik
be a TelePaks csatornáján. 

Tagja volt az elsõ szabadon választott képviselõ-testületnek, aho-

va egy választási ciklus kihagyása után visszatért. Jelenleg a vá-

ros alpolgármestere, valamint a 7-es körzet képviselõje Barnabás

István, aki fõállásban a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft.

egyik vezetõje. Budapesten született, de innét elkerülve egyetemi

évei alatt megtetszett neki a vidéki élet, s aztán a csillebérci izo-

tópkutató intézetbõl az atomerõmûbe tette át székhelyét 1989-

ben. A paksi közéletbe gyakorlatilag azonnal belevetette magát. 
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1996-ban fogadta el helyi ren-
deletét a természeti és építé-
szeti értékek védelmérõl a
paksi önkormányzat. Az azóta
életbe lépett jogszabály-válto-
zások miatt a két területet
önállóan kell szabályozni. Az
új rendelet elõkészítése több
mint egy éve kezdõdött.
Hosszadalmas és összetett
munkát igényelt, hiszen nem
csak a magyar jognak, hanem
az európai uniós jogszabá-
lyoknak is meg kell felelnie a
helyi rendeletnek. A munka fõ
szervezõje a környezetvédel-
mi és mezõgazdasági, vala-
mint a városépítõ bizottság
volt. – Az új rendelet tételesen
felsorolja helyrajzi szám sze-

rint azokat az értékeket, ame-
lyeket az önkormányzat véde-
lem alá vett, ezek lehetnek
egyedi és területi védettségû-
ek – tudtuk meg Hoffmann
Zoltánnétól, a mûszaki osztály
munkatársától. A helyi véde-
lem alatt álló épületek döntõ
többségében a fõutca óvárosi
részén találhatók meg, de fel-
lelhetõk a külterületeken is
ilyen építmények. Természeti
értékeink közül a legismerteb-
bek az Ürgemezõ és az Imsósi
erdõ. Ezek a területek kiemelt
országos védelem alatt állnak.
A Natura 2000 program része-
ként a Duna-part paksi sávré-
sze teljes egészében országos
védelem alá került. Vannak

olyan természeti értékeink is,
fák, fasorok, amelyekre helyi
szabályozás vonatkozik. Az
építészeti és természeti érté-
keink az új rendelet mellékle-
teiben tételesen fel vannak so-
rolva. Aki telekvásárlás vagy
építkezés elõtt áll, minden-
képpen tájékozódjon elõzete-
sen arról, hogy mi található az
általa kiválasztott ingatlanon.
Nem csak azért kell felkeresni
az önkormányzat mûszaki
osztályát, mert ott szerezhetõ
be az építési engedély, hanem
azért is, mert fontos, hogy tu-
domást szerezzen arról, van-e
olyan védelem alatt álló épü-
let vagy növény a területen,
amelyet tovább kell gondozni
– tájékoztatott Faller Dezsõ, a
környezetvédelmi bizottság
elnöke. Az önkormányzat
mellett a földhivatalban is
kérhetünk felvilágosítást, hi-
szen az ingatlanok tulajdoni
lapján rögzítve van a helyi vé-
dettség ténye.                -dal-

Rejt-e védett értéket a portánk?
Tudja Ön, hogy van-e védelem alatt álló épület

vagy növény az ingatlanán? Errõl nem árt tájéko-

zódni, hiszen ha védett építészeti vagy természeti

érték található a tulajdonán, azt gondozni, ápolni

kell. A képviselõ-testület az év végéig új rendeletet

alkot a helyi értékek védelmérõl.

Változások
az ösztöndíjnál
Ahogy arról már beszámoltunk:
idén is csatlakozott Paks önkor-
mányzata a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Ösztöndíjpályá-
zathoz, amellyel a szociálisan
rászoruló, felsõoktatásban tanu-
ló diákokat támogatják, és
amelyhez az oktatási miniszté-
rium is hozzájárul. Pályázhat-
nak a már felsõoktatásban tanu-
lók („A” típusú pályázat), illet-
ve azok, akik felsõoktatási ta-
nulmányokat kívánnak kezdeni
(„B” típusú pályázat). A válto-
zás az elõbbit, a már felsõokta-
tásban tanulókat érinti. A kor-
mányrendelet módosítása nyo-
mán az ösztöndíjban részesíthe-
tõ hallgatók körét kiterjeszti –
az államilag támogatott képzés-
ben részt vevõ hallgatókon túl-
menõen – a költségtérítéses
képzésben részt vevõ hallgatók-
ra.  Bõvebb felvilágosítást a
polgármesteri hivatalban kap-
hatnak Szabó Istvánnétól, a
75/500-578-as telefonszámon. 

A Magyarok Világszövetsége Tolna megyei szervezete az ara-
di vértanúkra emlékezett október 6-án a Kálvária temetõben lé-
võ Millenniumi Emlékkeresztnél. A fotón az emlékezés mécse-
seit gyújtják meg.

Viski helyi képviselõkbõl és
ukrán parlamenti tisztségvise-
lõkbõl álló delegáció járt Pak-
son az augusztus 20-i rendez-
vényen. Akkor kapott meghí-
vást a paksi vezetés a kárpát-
aljai település legnagyobb ün-
nepére. – Igazi vásári hangu-
lat volt a falunapon, amely
közös tánccal zárult, ahol az
egész falu ropta. Munkameg-
beszéléseket tartottunk, ahol
a két település közötti kap-
csolat folytatásáról tárgyal-
tunk. Október 6-án részt vet-
tünk Visken az aradi vértanúk
emlékére szervezett megem-
lékezésen – mondta el
Herczeg József testvérvárosi
kapcsolatokért felelõs tanács-
nok. A falunapi programok
mellett a paksi küldöttség tag-

jai kirándulásokon fedezték
fel a környék nevezetességeit,
megnézték a técsõi reformá-
tus templomot, és megkoszo-
rúzták Vereckén a honfoglalá-
si emlékmûvet, Szojván pedig
a magyar internáltak emléké-
re is elhelyezték a város ko-
szorúját. A Visk és Paks kö-
zötti kapcsolat fõleg a gyere-
kekre terjed ki. A diákcsere
program évek óta jól mûkö-
dik, városunk tanulmányi ver-
senyeire pedig csakúgy, mint
hosszú évek óta minden alka-
lommal, idén is ellátogatnak a
kárpátaljai diákok. November
végén a Ki mit tud?-on, majd
decemberben a Regélõ mese-
mondó versenyen mérettethe-
tik meg magukat a viski gye-
rekek.                          -dal-

Visken emlékeztek 
az aradi tizenhármakra
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A rendszerváltás egyik elsõ he-
lyi terméke és talán katalizáto-
ra is egyben a Paksi Hírnök. A
városi tanács lapja 1989-ben
kerül az utcára, elsõ számaiban
beszámol a négyigenes népsza-
vazás paksi eredményeirõl és
teret enged az alakuló pártok
bemutatkozásának. „Váro-
sunkban is zászlót bontott a
Független Kisgazdapárt. Mû-
ködik a Paksi Kommunista
Sejt. Megalakult a FIDESZ
paksi csoportja” – adja hírül az
újság, amibõl az is megtudha-
tó: árvák érkeztek Tengelicre a
földrengés sújtotta Örményor-
szágból és felmentették a Pak-
si SE vezetõedzõjét.

Az elsõ szabad választásokra
melléklettel jelenik meg a vá-
rosi lap, ami a jelöltek bemu-
tatkozása mellett ajánlást közöl
az ajánlócédulák gyûjtésérõl, s
hogy hová, miként szabályos
plakátot ragasztani. A képvise-
lõjelöltek ábécé sorrendbe ren-
dezett sorát a független Dallos
Tibor nyitja, aki az öt „T” kö-
vetelményét állítja választási

munkájának középpontjába:
tisztesség, tartás, tömegbázis,
tudás és termelés. Figler János
az MDF színeiben így fogal-
mazza meg jelszavát: „Néz-
zünk igazsággal a múltba, bá-
torsággal a jelenre és remény-
séggel a jövendõnk felé.” Jákli
Péter, aki ekkoriban Paks ta-
nácselnöke, azt bizonygatja,
hogy a városvezetõi és az or-
szággyûlési posztok nem zár-
ják ki, sõt: inkább kiegészítik
egymást. Pál József a Magyar
Néppárt színeiben azon igyek-
szik, hogy bebizonyítsa: „a po-
litika nem úri huncutság, hogy
azt illik és lehet tisztességgel,
közérthetõen is mûvelni.”

Rósa Géza korábban az
MSZMP, 1989-tõl a Magyar
Szocialista Párt tagja. Válasz-
tási programjában olyan jöve-
delemviszonyokat ígér, ahol a
kiemelkedõen hasznos munka
kiemelkedõ életszínvonalat
hozhat létre. Bemutatkozásá-
ban megemlíti, hogy támogatja

a paksi atomerõmû bõvítését.
Dr. Simon János is a Szocialis-
ta Párt jelöltje, többek közt a
települések önrendelkezése és
a termelõszövetkezetek mellett
áll ki. Széles Zoltán, a Szociál-
demokrata Párt jelöltje azt
hangsúlyozza, hogy kaliforniai
és észak-koreai útjain már
megízlelhette más társadalmak
levegõjét. A Szabad Demokra-
ták Szövetsége színeiben indu-
ló Simony József aláhúzza:
nem volt MSZMP-tag, és már
egyetemistaként kétséget táp-
lált az egypártrendszerrel kap-
csolatban. Vinklár László a
Szocialista Párt listás jelöltje-
ként jólétet, jelzõk nélküli de-

mokráciát és békét kívánt el-
hozni megválasztása esetén.
(A teljesség kedvéért: a kisgaz-
dák Kácsor Józsefet, az Agrár-
szövetség Ferenczi Jánost, a
kereszténydemokraták Széche-
nyi Attilát indítják a rendszer-
váltás utáni elsõ parlamenti vá-
lasztáson. Még egy jelölt volt:
a független Bucsi László. Az õ
bemutatkozásuk lapzártáig
nem érkezik meg a szerkesztõ-
ségbe.)

Az 1990. április 8-i válasz-
tást a kereszténydemokrata
jelölt visszalépése után a sza-
vazatok 43%-át megszerezve
Figler János nyeri. A Paksi
Hírnök korabeli fõszerkesz-
tõje, Beregnyei Miklós készít
interjút Tolna megye 2. szá-
mú választókerületének új-
donsült képviselõjével, aki
egyébként dunaszentgyörgyi
református lelkipásztor.
Figler János bevallja, keveset
tud az új képviselõi felada-
tokról, ugyanakkor leszögezi:
a kormánynak sok jóvátenni-
valója lesz az egyházak felé,
ezért szerencsés, hogy több
lelkész is helyet kapott a par-
lamentben. Hozzáteszi: ha
felmerül az igény, szívesen
részt vesz egy egyházak irá-
nyába tekintõ bizottság mun-
kájában. A képviselõ óhaja
teljesül: tagja lesz az ország-
gyûlés kisebbségi, emberi jo-
gi és vallási bizottságának.
Egy 1998-as interjúban el-
mondja: parlamenti mûködé-
sének fontos mérföldkövei
voltak a kitelepített magyar-
országi németek alanyi jogon
történõ kárpótlásának eléré-
se; a dunaföldvári orosz lak-
tanya hasznosításának kísér-
lete; de a képviselõ fontosnak
tekintette az atomtörvény mi-
elõbbi megalkotását is, ennek
érdekében tanulmányozta a
német és a francia példát is.

Az MDF 1994-ben már
Gutay László Jánost indítja a
parlamenti választásokon, aki
alulmarad a szocialista jelölt,
Szõdi Imre mellett.

(Forrás: Paksi Hírnök, Paksi
Tükör)

Kövi Gergõ

Az elsõ szabad választások
Október 23-án nem csak az ‘56-os forradalom hõ-

seire, hanem a köztársaság 1989-es kikiáltására is

emlékezünk. Miként alakultak a rendszerváltás

utáni elsõ választások körzetünkben, errõl szól

visszatekintésünk. A jövõre húszéves Paksi Hírnök

hamarosan visszatér majd az elmúlt két évtized

egy-egy kiemelkedõ eseményére.

Magyarország 1989 decemberében a tévé elõtt ülve figyeli a
romániai eseményeket. A Paksi Hírnök is reflektál a történések-
re: Konvojjal az erdélyi utakon címmel dr. Serdültné Benke
Éva írása számol be egy vöröskeresztes adomány útjáról. "…S
aztán Erdély fõvárosa, a kincses Kolozsvár. Sár, köd, félho-
mály, de a város szabadon lélegzik, rendõr irányítja a forgal-
mat, kinyújtom a kezem az autóból, mutatom a "V"-t, egy pil-
lanatig tétovázik, hova tegye az irányító botot, hirtelen a térde
közé szorítja, visszaint õ is, mindketten nevetünk…" 



Nagy érdeklõdés és néhány Greenpeace
aktivista tiltakozása közepette avatták fel
a Nemzeti Radioaktív Hulladéktárolót. A
tároló még nem kész, a föld alatt eddig ku-
tatások folytak, viszont a felszínen lévõ
technológiai épület alkalmas a kis és köze-
pes aktivitású, ma még Pakson tárolt hul-
ladék fogadására. 

Az avató ünnepségen Pálinkás József, a
Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
elnöke arról beszélt, hogy a tudósok és
szakemberek a világon ma fellelhetõ ösz-
szes tudás birtokában tervezték, építették
és építik a tárolót, mely a tudomány és a
technika jelenlegi állása alapján megfo-
galmazott biztonsági elvárásoknak teljes
mértékben megfelel. A létesítmény – mint
kijelentette – világszínvonalú.  

– A mai nap az alkotó ember ünnepe –
szögezte le az Országos Atomenergia Hi-
vatal fõigazgatója, dr. Rónaky József. Rá-
mutatott, ez a beruházás a szakemberek,
tudósok és helyiek támogatását is élvezi. 

A Magyarországon érvényben lévõ atom-
törvény szellemisége azt kívánja, hogy az a
generáció, amely élvezi a nukleáris energia
hasznát, gondoskodjon a hulladék elhelye-
zésérõl, fogalmazott a Radioaktív Hulladé-

kokat Kezelõ Kft. ügyvezetõ igazgatója. Dr.
Hegyháti József kijelentette, e gondolatiság
jegyében épül Bátaapátiban a tároló, amely-
ben biztonságosan és véglegesen elhelyez-
hetõ a paksi atomerõmû kis és közepes akti-
vitású hulladéka. Az elsõ szállítmány hor-
dókba csomagolva – ahogyan Pakson is tá-
rolják – a hónap közepén érkezhet, tájékoz-
tatott az ügyvezetõ. Csak steril hordókat
vesznek át. Ezeket szúrópróbaszerûen ellen-
õrzik Pakson és Bátaapátiban is. 

A Greenpeace néhány aktivistája a táro-
lóhoz vezetõ útnál demonstrált. Egyebek
mellett azt kifogásolták, hogy még nincs
kész, mégis átadták a hulladéktárolót. Dr.
Rónaky József kifejtette, a mostani megol-
dás minden biztonsági követelménynek
megfelel annak ellenére, hogy a technoló-
giai épület nem tárolás céljára, hanem a
földalatti tárolóba kerülõ hulladékok keze-
lésére szolgál. A radioaktív anyagok pon-
tosan ugyanolyan biztonságban lesznek
itt, mint végleges helyükön, a gránittömb-
ben kialakított földalatti tárolóban, tette
hozzá.                                    Vida Tünde

Herczog Edit európai parla-
menti képviselõ arról beszélt,
hogy az egész világon nagy be-
ruházások kezdõdtek és zajla-
nak az atomenergetika terén.
Így a beszállítói kapacitások
máris szûkösek, az árak emel-
kednek, és rosszabb esetben a
beruházások is elhúzódhatnak.
Rámutatott, Magyarország
versenyhátrányba kerül, ha
nem lép idõben. Elmondta,
2030-ig megduplázódik a nuk-
leárisenergia-termelés a vilá-
gon, már most új atomerõmû-

veket építenek Bulgáriában,
Franciaországban és Finnor-

szágban, valamint hasonló be-
ruházásokat terveznek a balti
államokban, továbbá Lengyel-
országban, Szlovéniában.
Podolák György, a parlament
gazdasági és informatikai bi-
zottságának elnöke arról szólt,
hogy várhatóan tavasszal a
parlament elé kerül egy új nuk-
leáris blokk építésének kérdé-
se. Mint aláhúzta, az energia-

koncepció vitájában kiderült, a
politikai pártok támogatják az
építést. Úgy vélekedett, hogy
állami finanszírozás nélkül
épülhet meg új blokk.

Kovács József, a paksi atom-
erõmû vezérigazgatója úgy tá-
jékoztatott, hogy ezer mega-
watt atomerõmûvi kapacitás
kiépítése mai árakon 3,5 milli-
árd euróba kerül. Az új blokk
üzembe helyezéséhez a politi-
kai döntéstõl számítva 12 év
szükséges. Kovács József a
paksi blokkok üzemidõ-hosz-
szabbításával kapcsolatban azt
mondta: várhatóan már no-
vemberben beadják a hatóság-
hoz az üzemidõ-hosszabbítás
programját, amelynek jelenleg
a „szuper ellenõrzése” folyik,
ezt követi a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség (NAÜ) se-
gítségével elvégzett nemzetkö-
zi kontroll, és csak ez után
nyújtják be az engedélykérel-
met. Vida Tünde
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Atomerõmû

Új blokk: idõben kell lépni
Az atomenergia hazai fejlesztésérõl is szó esett

azon a konferencián, amelyet a Magyar Atomfó-

rum Egyesület szervezett október elején, Budapes-

ten. A Foratom szeminárium hozzászólói egyetér-

tettek abban, hogy Magyarországnak döntenie kell

mielõbb. Podolák György szerint ez akár tavasszal

megtörténhet.

– Jó lenne, ha a tagállamok végre megfontolnák egy európai
szintû nukleáris program elindítását. Hiába nõ ugyanis az olyan al-
ternatív források szerepe, mint a szélenergia, részesedésük nem
emelkedik 20 százalék fölé belátható idõn belül. Ideje lenne, ha a
tagállamok elmozdulnának a holtpontról, és kedvezõen állnának
hozzá az atombiztonságról szóló közös szabályok megalkotásához
is – hangsúlyozta Herczog Edit. A szocialista politikus felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a Nemzetközi Energiahivatal adatai szerint a vi-
lágnak 32 új reaktort kellene minden évben építenie egészen 2050-
ig ahhoz, hogy 50 százalékkal mérsékelje az üvegházhatás fokozá-
sáért felelõs károsanyag-kibocsátást.

Jöhetnek a paksi hordók
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Elérkezett az influenza elleni
oltás ideje. A kiemelt kockázati
csoportba tartozók, azaz többek
között a két éven aluliak, a hat-
van év felettiek, a krónikus im-
munhiányos, illetve anyagcse-
re-betegségben szenvedõk in-
gyenesen juthatnak hozzá a vé-
dõoltáshoz háziorvosuknál, a
szükséges mennyiségû oltó-
anyag már megérkezett Paksra
és környékére. Aki nem tartozik

a kockázati csoportba, de sze-
retné beoltatni magát, keresse
fel háziorvosát, az oltóanyag
ugyanis csak receptre kapható.
Az oltások kiszállítása mellett
megkezdte mûködését az influ-
enzafigyelõ szolgálat az ország-
ban, amelynek lényege, hogy a
kijelölt orvosok rendszeresen
jelentik az influenzaszerû meg-
betegedéseket az ÁNTSZ-nek.
A klinikai mellett virológiai

adatgyûjtést is végeznek, azaz a
megbízott háziorvosok az influ-
enzaszerû tünetekkel jelentkezõ
páciensektõl mintát vesznek,
amit laboratóriumi vizsgálatnak
vetnek alá, kiderítendõ, hogy
jelen van-e az influenzavírus.
Tolna megyében a felnõtteket
ellátó orvosok közül az erre ki-
jelölt háziorvos dr. Ságh Beáta.
Ha járvány ütné fel a fejét, élet-
be lép egy intézkedési terv,
amely szabályozza a teendõket
a továbbterjedés megfékezésé-
re, illetve tartalmazza, hogy ki-

nek, kit, hogyan kell riadóztat-
nia. Az influenza tünetei a láz,
orrfolyás, köhögés, fejfájás,
rossz közérzet, az orr és a lég-
utak nyálkahártyájának duzza-
nata, illetve már a hõemelkedés
is beletartozik a tünetcsoportba.
Az influenza súlyos szövõdmé-
nyekkel járhat, ilyen például a
tüdõ- és hörgõgyulladás, közép-
fül- vagy orrmelléküreg-gyulla-
dás – tájékoztatott Frits Adri-
enn, a helyi ÁNTSZ járvány-
ügyi felügyelõje. 

Kohl Gyöngyi

A TBC elleni Nemzetközi Unió
létrejöttének évében, 1920-ban a
résztvevõ országok között Ma-
gyarország még a második he-
lyen szerepelt a betegség miatti
halálozást tekintve, annak elle-
nére, hogy már megindult ellene
a szervezett küzdelem. Az intéz-
ményrendszer folyamatos fejlõ-
désének és az egyre jobb gyógy-
szereknek köszönhetõen idõvel
sikerült visszaszorítani a beteg-
séget. 1969-re a betegek száma
rohamosan lecsökkent, ezért a

tüdõgondozók feladatkörébe
vonták a nem tbc-s betegek szû-
rését, gondozását, így a tbc-
hálózat tüdõgyógyász hálózattá
vált. A paksi tüdõgondozó 1950
óta mûködik ugyanazon a he-
lyen. A betegeket 1973 óta dr.
Kárpáti István látja el, aki akkor
költözött a városba. Szívesen
emlékszik arra, amikor érkezése
másnapján felkereste dr. Csók
Sándor, és azt mondta, hogy
olyan lakást keressen magának,
hogy itt fog megöregedni, mert

nem fog paksi emberben csalód-
ni. Kárpáti doktor nem is csaló-
dott, Pakson otthonra lelt. El-
mondta, hogy orvosként sok vál-
tozásnak volt tanúja az eltelt év-
tizedek alatt. A tbc-s megbetege-
dések száma ugyan nagymérték-
ben csökkent, viszont a légúti
asztmás, allergiás betegeké az
elmúlt negyven évben jelentõsen
nõtt. Szerencsére a rendelkezés-
re álló gyógyszerekkel jól kezel-
hetõk a páciensek, tette hozzá.
Szintén megnõtt az úgynevezett
COPD, azaz a krónikus, obs-
truktív tüdõmegbetegedés, ahol
a krónikus azt jelenti, hogy
idült, lassú lefolyású, hosszan-
tartó betegség, de nem zárja ki
az állapot stabilizálását, romlá-
sának lassítását, az obstruktív
pedig arra utal, hogy kilégzés-
kor a hörgõk szûkülete miatt a
légzés akadályozott. Ez a beteg-
ség nem csak dohányosoknál
alakulhat ki, de kilencven szá-
zalékuk a dohányzásnak kö-
szönheti betegségét. 

Jelentõs növekedés tapasztal-
ható Magyarországon a tüdõrá-
kos esetek számát tekintve is,
hívja fel a figyelmet Kárpáti dok-
tor. Ennek okaként említette,
hogy kutatások szerint, míg a ré-
gi, erõsebb cigarettából keveseb-
bet szívott a dohányos, a finomí-
tott dohányáru megjelenésével,
amelyben kevesebb a nikotin,
többet szív el, hogy az „adagjá-
hoz” jusson, így az egyéb káros,

idült légúti hurutot és tüdõrákot
okozó vegyületekbõl több jut a
szervezetébe. Míg a nikotin az
érrendszert károsítja, a kátrány
tüdõrákot okozhat, sõt ez az
anyag eljut az emésztõrendszer-
be is, ahol az emésztõrendszeri
rák kockázatát megsokszorozza.
Talán sokan nem tudják, hogy a
tbc diagnosztizálására szolgáló
évenkénti tüdõszûrés a tüdõrák
szûrésére nem alkalmas mód-
szer, ugyanis a biztos nyomon
követéshez negyedévenként kel-
lene felvételt készíteni, ez pedig
mind a költségek, mind a kapaci-
tás miatt lehetetlen. A tüdõrák és
a krónikus légúti betegségek
megelõzésében a külsõ környe-
zetszennyezést megakadályozni
nem tudjuk, azonban a dohány-
zást abbahagyni igen, amihez ma
már kitûnõ gyógyszer áll rendel-
kezésre, melyet minden házior-
vos ismer, fel tudja írni. A beteg-
forgalom magas a szakrendelé-
sen, ahol napi három órában vég-
zik ezt a tevékenységet háziorvo-
si beutalással, másik három órá-
ban gondozói munka folyik: a tü-
dõszûrõ filmek kiértékelése, ösz-
szehasonlítása, iktatása, a gondo-
zott tbc-s és nem tbc-s betegek
kórlapjainak áttekintése, ellenõr-
zésük követése, szükség esetén
beidézésük, ha hosszabb ideig
nem jelentkeznek ellenõrzõ vizs-
gálatra. A lakossági tüdõszûrést
az ernyõszûrõ részlegen végzik,
mely szorosan összefügg a tüdõ-
gondozó tevékenységével, de a
szakrendeléstõl független. 

-gyöngy-

RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN
Magyarországon 1953-ban még kb. 40 ezer új tébé-

cés beteg volt egy évben, ma kevesebb, mint 2500

új esetet jelentenek a tüdõgondozók. A tbc-t tehát

hazánkban sikerült visszaszorítani, viszont a légúti

asztmás, allergiás esetek, illetve tüdõrákos betegek

száma jelentõsen megnõtt – mondja dr. Kárpáti

István tüdõgyógyász szakorvos. 

Már kapható az oltás
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Idén két kerékpáros és egy gyalogos halt
meg a Paksi Rendõrkapitányság mûködési
területén azért, mert megszegte a közleke-
dési szabályokat. Mint Mónus Attila el-
mondta, konkrétan nem ez áll annak a
közlekedési akciónak a hátterében, ami
október elsejétõl két hónapig tart, de ép-
pen ilyen esetek miatt rendelte el az
ORFK Rendészeti Fõigazgatósága az or-
szágos akciót.

A paksi kapitányság közlekedési és
közrendvédelmi osztályvezetõje elmond-
ta, mind a kerékpárosok, mind a gyalo-
gosok fokozott rendõri ellenõrzésre szá-
míthatnak. Az ellenõrzés a bicikliseknél
kiterjed a kerékpáros közlekedésre vo-
natkozó összes szabályra, de kiemelt fi-
gyelmet szentel a rendõrség a kerékpár
kötelezõ tartozékaira, elsõsorban a vilá-
gítóberendezésekre. Mónus Attila alá-
húzta a láthatóságra vonatkozó szabá-
lyok fontosságát, és azt, hogy mivel a ke-
rékpáros is jármûvezetõnek minõsül, így
nem közlekedhet ittasan, ami azt jelenti,
hogy a szondát is elõveszik majd egy-
egy ellenõrzésnél. A következõ két hó-
nap során a gyalogátkelõhelyek környé-
kén is több rendõrre lehet számítani. Az
osztályvezetõ kifejtette, nem tilos az át-
kelés a nem kijelölt gyalogátjárónál, de a
járókelõknek is be kell tartaniuk a szabá-
lyokat, és nem veszélyeztethetnek máso-
kat, illetve magukat. 

Az akció helyi tapasztalatairól, miután
lapzártánkig szûk két hét telt el, nem tu-
dott még a rendõrség beszámolni. Az vi-
szont már most elmondható a járõrök be-
számolói alapján, hogy van javítanivaló.

A legjellemzõbb probléma a lámpák hiá-
nya a bringákon, amit egy esti járõrszol-
gálatot megfigyelve mi is tapasztalhat-
tunk. A tizenhárom éves Tamást a Kishe-
gyi úton állították meg a rendõrök. – Volt
lámpám, csak most nincs – védekezett.
Majd miután némi dorgálást követõen
útjára bocsáttatott, gondolván, hogy az a
kisebbik baj, a járdán folytatta útját. A
Tolnai úton kerekezõ Zsolt is azonnal
kész volt a válasszal: éppen most lopták
el a hátsó lámpáját. Elsõ van – elõ is vet-
te a táskájából –, de annak meg a tartó-

szerkezetét lovasította meg valaki. A kér-
désre, hogy miért nem kerékpárúton köz-
lekedik, elmondta, tönkreteszi a bicikli-
jét, olyan rossz a minõsége. Véleményét
egy termetes gödörre mutatva azonnal
szemléltette, majd hozzátette: õ nap mint
nap kerékpáron közlekedik, munkába is
azzal jár. A rendõri intelmeket õ is meg-
kapta, s ígéretet tett arra, hogy legköze-
lebb nem biciklizik kivilágítatlanul a sö-
tét utcán.

A szabályszegõk a figyelmeztetésen túl
helyszíni bírságra is számíthatnak, de –
mint Mónus Attila rámutatott – nem a bün-
tetés a cél, hanem az, hogy javítsanak a
közlekedés biztonságán.          Vida Tünde

Szondáztatják a bicikliseket

Tisztújító kongresszust tart a Magyar Vö-
röskereszt decemberben, ehhez a paksi
szervezetben is megtörténtek az elõkészü-
letek, októberben küldöttértekezletet tar-
tottak Paks és kistérsége delegáltjainak
részvételével. A paksi városi vezetõség el-
nöke ismét dr. Csuta Tamás lett, Agócs
András és Köllõ Imre mellett újként Mihá-
lyi Józsefné és Borbás László foglal helyet
mostantól a vezetõségben.

Bárki csatlakozhat a szervezethez, aki az
alapelveket elfogadja és betöltötte a tize-
dik évét. A paksi csoport területén minden
községben van vöröskeresztes titkár, õ
szervezi a segélyezést, véradást, az adott

település lakói pedig tudják, hogy hozzá
lehet fordulni, ha valaki csatlakozni sze-
retne. A tagok a Vöröskereszthez befolyt
adományokból részesülhetnek. Ferenczi-
né Vesztergombi Klára, a paksi szervezet
titkára elmondta: elsõsorban azoknak a
kispénzû, nyugdíjas tagoknak juttatnak a
használt ruhákból, a vámon elkobzott ha-
mis márkajelzésû, kereskedelemben nem
értékesíthetõ és így a Vöröskereszthez el-
juttatott termékekbõl, akik a leginkább rá-
szorulnak. Tendencia, hogy ezek a nehéz
anyagi körülmények között élõ emberek a
tagdíjat is szívesebben fizetik (ez évente
500 forint, diákoknak 200). Egyébként a

tagdíjak hatvan százaléka maradt annál az
alapszervezetnél, amely a tagot beszer-
vezte, ez az összeg hozzájárul ahhoz,
hogy vendégül tudják látni a véradókat, és
szeretetünnepséget szervezzenek.

Mint arról korábban beszámoltunk, az
augusztusi paksi véradás nem volt zökke-
nõmentes. A véradóknak 3-4 órát kellett
sorban állniuk, ez elsõsorban a vérellátó-
ban bevezetett új számítógépes rendszer-
nek volt köszönhetõ, a mûvelõdési köz-
pontban három helyen is csigázott a sor,
sokan inkább hazamentek. A hasonló
problémák elkerülése érdekében a szek-
szárdi vérellátó állomás úgy döntött, hogy
kétnapos véradást tartanak Pakson: de-
cember 2-án és 3-án.           

Sólya Emma

Decemberben kétnapos véradás
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Érdemes utánajárni, milyen ked-
vezményeket vehetnek igénybe
a nagycsaládosok. Olcsóbban
utazhatnak és több helyen ked-
vezményesen vásárolhatnak
azok, akiknek három vagy több
gyermekük van. Emellett a sok
közös – a nagycsaládosok egye-
sületének szervezésében megva-
lósult – kirándulás és program is
maradandó élményeket nyújt.
Ma már 48 tagcsaláddal mûkö-
dik Pakson a helyi nagycsalá-
dosok egyesülete. A szervezet
2001-ben kezdte meg mûködé-

sét városunkban. Programokat
szerveznek, segítséget nyújta-
nak és tájékoztatnak. – Politika-
és ideológiamentes szervezõdés
a miénk. Bárki, aki egyetért cél-
jainkkal, csatlakozhat hozzánk –
mondta el az egyesület elnöke,
Tumpek János. A nagycsaládo-
sok minden hónap második csü-
törtökén tartják taggyûléseiket.
Találkozóikra, ahol megvitatják
az aktuális kérdéseket, tájékoz-
tatókat szerveznek. Szeptember-
ben az önkormányzat támogatá-
si, segélyezési rendszerérõl tud-

hattak meg többet a résztvevõk,
októberben pedig a közlekedési
szabályok változásáról hallhat-
tak elõadást. A meghívott szak-
emberek elsõsorban a nagycsa-
ládosokat érintõ kérdésekrõl be-
szélnek, de persze a kötetlen be-
szélgetések alatt minden egyéb-
rõl szó esik. Legutóbbi összejö-
vetelükön elsõsorban a gyerme-
kek biztonságos utaztatása volt a
téma, hiszen a nagycsaládosok-
nak elõfordulhat, hogy három
gyermekülést is rögzíteniük kell
jármûveikben, amennyiben ez
lehetséges. Évente több alka-
lommal adományok is érkeznek
a szervezethez, az élelmiszer-

csomagokat, ruhanemût mindig
az egyesület tagjai között oszt-
ják szét. Városunkban több ke-
reskedõ is kedvezményeket kí-
nál a nagycsaládosoknak a ruhá-
zati boltoktól a játéküzletig
(hogy kik õk, megtudhatják az
egyesülettõl), és ha legalább há-
rom 18 év alatti gyermekükkel
vonatra vagy autóbuszra ülnek a
szülõk, 90 százalékos kedvez-
ménnyel vehetik igénybe a szol-
gáltatást.  Közeledik a decem-
ber, Mikulás napján meglepetés
is jár a „több testvéres” gyere-
keknek, de az igazi ajándék nem
a csomagban lapul, hanem a kö-
zös ünneplésben.               -dal-
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Vadász Melinda tõsgyökeres
paksi, férje, Csuta Tamás Békés-
csabán született, Szentendrén
gyerekeskedett. Esetükben nem
családi indíttatás vezetett a fog-
orvosi pályához. Ugyan bíztak
abban, hogy három gyermekük
közül valaki követi õket, még-
sem forszírozták ezt különöseb-
ben. Sõt – ahogyan az édesapa
fogalmaz – még szelíd terelge-
téssel sem igyekeztek befolyá-
solni gyerekeiket. Edináról ha-
mar kiderült, hogy nem viszi to-
vább a „családi vállalkozást”, a
közgazdaság, a külkereskedelem
vonzotta. A középiskolában úgy
tûnt, Tamás sorsa is eldõlt: elõ-
adómûvész lesz belõle. Ki mit

tud?-okon, prózamondó verse-
nyeken szerepelt sikerrel. Hogy
ez legyen a választott hivatása,
annak nem örültek volna a szü-
lei, de nem akarták lebeszélni ró-
la. – Önálló személyiség, hagyni
kell, hogy megkeresse, ami ér-
dekli. Sok irányba indulhat, s ne-
kem a haladását kell ösztönözni.
Hogy az elõtte sorakozó ajtók
közül melyiken lép be, neki kell
eldönteni – fogalmaz idõsebb
Tamás. Felesége határozottabban
bízott abban, hogy a színészet
csak hobbi lesz, és Tomi „ren-
des” szakmát tanul, de õ sem kö-
vetelte meg ezt a lépést. Amikor
egy napon mégiscsak eléjük állt
fiuk a hírrel: fogorvosira megy, a

meglepetés nem maradt el. – Ha
valamelyik gyerekemben biztos
voltam, hogy nem lesz fogorvos,
az õ volt – mondja, s elárulja, ret-
tenetesen örült. Persze õ is, férje
is tudta, hogy nem lesz könnyû
az út a diplomáig, hiszen Tomi
egészen addig nem erre a terület-
re készült, nem fordított kellõ fi-
gyelmet a szükséges tárgyakra.
Ezt az ifjú orvos – két éve vég-
zett a pécsi egyetemen – maga is
elismeri. – Gyors felkészítõ tan-
folyamra volt szükség. A szüle-
imtõl minden segítséget meg-
kaptam – fogalmazott. Hozzátet-
te, ez fõként a biológiára vonat-
kozott, mert a fizikát mindig kü-
lönösen szerette. – Hatodik-hete-
dik osztályos lehettem, amikor
megyei fizikaversenyt nyertem,
amire drága nagyapám készített
fel – meséli. 

A bejelentésre és azt megelõzõ
döntésre természetesen õ is
élénken emlékszik. Kényszert,
hogy a szülõk útját kövesse, egy
pillanatig sem érzett, meggyõ-
zõdése, hogy szülei egyet sze-

rettek volna: azt, hogy találja
meg önmagát. – A korábbi ter-
vemet feladtam, a fogorvosi hi-
vatás pedig mindig tetszett. Volt
idõ, amikor otthon volt a rende-
lõ, és én a várón keresztül men-
tem haza, emberközelinek érez-
tem ezt a munkát – idézi fel. 

Az irányváltás nem olyan éles,
a két dolog között vannak párhu-
zamok, reagál az ezzel ellentétes
felvetésekre. A közös szál az em-
berekkel való kapcsolatteremtés.
Például egy mûtét elõtti felvilá-
gosítás is felfogható elõadásként,
ami hasonló felkészülést, átélést
követelhet, akár egy vers. Az
elõadómûvészettel olyannyira
szakított, hogy az egyetemi szín-
játszó körbe már be sem lépett. A
„múltat” azonban nem tagadja
meg, ma is nagyon hálás mento-
rainak, L. Németh Erzsébetnek,
Hefner Erikának, Vajda Tibor-
nak. És persze szüleinek, akik –
mint mondja – mindig nagyon jó
érzékkel terelgették eddigi élete
során. Szerinte nagy felelõssége
a szülõknek, hogy mikor avat-
koznak gyermekük döntéseibe.
Õ az útmutatásból mindig csak a
szükséges dózist kapta. – Az em-
ber nyilván néha dacol a szülõi
intelmekkel, de mindig igazuk
volt. Akkor is, ha ezt akkor nem
láttam be – teszi hozzá.

Hogy a jövõ mit hoz, Tamás
sem tudja. Most mindenesetre
megkezdi a munkát Pakson, de
továbbra is kétlaki életet él, mert
részben pécsi is marad.

Vida Tünde

Nem esik messze az alma…
Az ifjabb Csuta Tamásról senki, még õ maga sem

gondolta volna, hogy szüleit követve fogorvosi

pályára lép. Minden jel azt mutatta, hogy színészi

babérokra tör majd. November elsejétõl azonban

hárman osztoznak a Tolnai úti rendelõn.

Ha nagy a család
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Egész napos programmal vár-
ták az egészséges életmód és a
szépségápolás iránt érdeklõdõ-
ket a mûvelõdési központban.
Az Összhang elnevezésû ren-
dezvényen smink, fodrász és
divatbemutatón, valamint álta-
lános állapotfelmérésen vehet-
tek részt a látogatók, emellett
tanácsokat kaptak az egészsé-
ges táplálkozáshoz is. 

A tavalyi rendezvény sikere
idén is megismétlõdött. A láto-
gatók és a programok egymást
követték a különbözõ helyszíne-
ken. Orvosok és egészségügyi
dolgozók tartottak elõadást az
egészségmegõrzés területeirõl a
nagyklubban. A tájékoztatás
mellett jó tanácsokkal is szol-
gáltak az érdeklõdõknek, csak-
úgy, mint valamennyi standon,
ahol az egészséges életmódot
biztosító gépeket, különbözõ
szolgáltatásokat és termékeket

ismerhettek meg a rendezvény
vendégei. A sminkbemutatókon,
a fodrászok tájékoztatóján, a
mozgásstúdió figyelemfelkeltõ-
jén mindent megtudhattak a leg-

újabb trendekrõl. Lehetõség volt
általános állapotfelmérésre, test-
zsír-százalékot, testsúlyt, ko-
leszterin- és vércukorszintet
mértek a jelentkezõ nõknél és

férfiaknál a szakemberek. Hi-
szen a rendezvényre nem csu-
pán hölgyeket vártak: az egész-
ségmegõrzés korra és nemre va-
ló tekintet nélkül mindannyiunk
számára fontos. A programok
alatt a gyermekek szórakoztatá-
sáról is gondoskodtak a szerve-
zõk, a legkisebbek az Ökocsiga
Játszóházban múlathatták az
idõt. „Valódi hölgyek” tartottak
divatbemutatót a színházterem-
ben, a szünetben Csonka András
lépett fel. Két kisorsolt szeren-
csést pedig idén is átváltoztattak
a szépségápolás mágusai. – Cé-
lunk az volt, hogy kicsit meg-
mozgassuk a paksiakat és a kör-
nyéken élõket, felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy mennyi lehe-
tõség kínálkozik szépségünk és
egészségünk megõrzésére –
mondta Haholt Adrienn kozme-
tikus, a program fõszervezõje.
Télen folytatódik az Összhang
Klub programsorozat, ahol a
fenti témákban tartanak majd
elõadásokat.         Dallos Szilvia

Valódi hölgyek a kifutón

Egyelõre a bankba került az
egymillió forint, amit Varga Já-
nos október 9-én nyert a Meg-
állítjuk 1 millióért! játékban
Pakson. – Van helye, de nem
kapkodunk. Magunkra, a gye-
rekekre és a házra is szánjuk –
mondta feleségével egyetértve.
Két lányuk, három unokájuk
van. Az atomerõmû reaktor
karbantartó osztályának egy-
kori munkatársa, aki ma már
nyugdíjas, gyakran sétál a fõ-
utca környékén. Itt – pontosab-
ban a Rosthy utca sarkán – ér-
te utol a szerencse. A hatos lot-
tó huszadik születésnapja al-
kalmából a Szerencsejáték Zrt.
országjáró turnét tart Megállít-
juk 1 millióért! címmel. A jubi-
leumi játék lényege, hogy akit
megállítanak az utcán és van
nála érvényes hatoslottó szel-
vény, illetve megfelel az elõzõ-
leg meghatározott feltételnek,
egymillió forintot nyerhet. Ez-
úttal annak volt esélye, akinek
a helyszínen mért súlya – az

egész kilókat figyelembe véve
– páros számra végzõdik. 

Varga János tudott arról,
hogy Paksra jön az országjáró

játék, s látta a tévéstábot is, de
meg sem fordult a fejében,
hogy nyerhet. Amikor hozzá
lépett Straub Dezsõ, hogy
megállítsa a millióért, annyira
meglepõdött, hogy még akkor
sem fogta fel, mi történik,
amikor kezében volt a táska a
tízezresekkel. – Egyáltalán
nem gondoltam, hogy én nye-
rek. Ilyen szerencse még soha
sem ért – fogalmazott. Felesé-
gével, Ilonával elmesélték,
hogy valósággal megviselte
õket a stressz, amivel járt ez a
nagy nyeremény. A férj egyéb-
ként is érzékeny, komoly szív-
mûtét van a háta mögött, ép-
pen ezért igyekszik távol tarta-
ni magát az izgalmaktól. De
most még felesége is fejfájás-
sal küszködött a hirtelen jött
öröm hatására. Ilona egyéb-
ként folyamatosan kísérti For-
tunát, különféle nyereményjá-
tékokkal próbálkozik. Ennek
elõtte egyszer nyertek, négye-
sük volt a lottón. De kollektí-
vával játszottak, s – miként
mondják – az nem volt ilyen
jelentõs összeg.     Vida Tünde

Szerencsés találkozó
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Lassan már két éve lesz, hogy Angliában,
Lutonon él Rigóczky Bea. Jönne is, marad-
na is. Hívja a honvágy, marasztalja az a
tény, hogy munkáját, fáradozásait Angliá-
ban megbecsülik.

– „Próba-szerencse útnak” indult, bulinak
a barátnõmmel, hogy kipróbáljuk magunkat
távol a szülõktõl. Nagyon egyszerû dolgom
volt, mivel a barátnõm akkori párja már öt
éve Angliában élt, így nála lakhattunk, a
munkahelyet már elõre egyeztettük, úgy-
hogy csak meg kellett érkeznünk. Azóta is
ugyanott dolgozom, egy olasz étteremben,
kisebb megszakítással. Az étteremlánc érde-
kessége, hogy minden második ott dolgozó
magyar.

Báros, pincér, fõpincér, üzletvezetõ – így
alakult eddigi pályafutása. Egyfolytában
honvágya van, iszonyatosan hiányoznak a
barátai, a családtagjai. Ha van rá lehetõség,
azonnal hazajön, ha csak pár napra is. –
Minden hónapban azt tervezem, hogy mi-
kor mondok fel és repülök haza mindörök-
re, mert az biztos, hogy nem akarok itt ma-
radni, és otthon tervezem a távolabbi jövõ-
met is. Csak hát… a pénz! Csúnya dolog ezt
mondani, és tudom, hogy az nem minden,

az viszont elég baj, ha nincs – taglalja.  Bea
elmeséli: most volt itthon látogatóban és azt
tapasztalta, hogy kiábrándítóak a munkale-
hetõségek. Itthon bárkit megkérdez, min-
denki elégedetlen, kevesli a pénzt és több-
nyire nem azt csinálja, amit szeretne. Mint
mondja: nem csodálja, hogy aki teheti, me-

nekül máshová, ahol legalább megfizetik a
fáradozásait. Az árak megközelítõleg egy
szinten vannak a két országban, de a fizetés
Angliában háromszor annyi. 

– Itt nem kell a pénztárcába nézni, hogy
mit vehetsz meg és mit nem. Ami tetszik,
megveszed, és ha sajnálod is rá a pénzt,
eszedbe jut, hogy két nap alatt megkeresed
az árát. Amellett hogy eltartod magad, meg-
engedhetsz magadnak sokkal több mindent,
mint otthon, félre tudsz rakni, eljuthatsz
sokkal olcsóbban nyaralni olyan helyekre,
amikrõl otthon csak álmodtál – sorolja.
Ezért azonban reggeltõl estig keményen
dolgozik, miközben olyan emberekkel kell
boldogulnia, akiket itthon lehet, hogy mesz-
szirõl kerülne. Mindemellett egyedül is van.

– Imádom és visszasírom az idõt, mikor
Pakson laktam, a gimibe jártam, ha végigsé-
táltam az utcán, mindenkinek köszönhet-
tem, mert mindenkit, ha csak látásból is, de
ismertem. Azt gondoltam, hogy a legjobb
város Paks, és itt is fogok megöregedni. Az-
tán leérettségiztünk, szétszóródtunk az or-
szág minden területén. Elkerültem én is Bu-
dapestre, mindig vártam a hétvégét, hogy
otthon a megszokott kis környezetemben jól
érezzem magam – mondja.

Ez is jelzi: nagy ösztönzõ erõ Bea számá-
ra a családja abban, hogy a tervezett decem-
beri hazajövetelt már ne rakja át jövõ
télre…                                   Sólya Emma

Fiatalok a nagyvilágban

A lutoni lány visszasírja Paksot

Lemezével azonos, „Ifijúság
gyöngykoszorú” címmel szer-
vezett Berta Alexandra szülei
segítségével koncertet a mûve-
lõdési központban, amelynek
bevételét a fellépõ fiatal népze-
nészek támogatására ajánlották
fel. A Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem másodéves hall-
gatója népzenész barátait hívta a
mûvelõdési központ színpadára,
hogy együtt merítsenek népze-

nei örökségünkbõl a közönség
örömére. Az estre eljött Ale-
xandra példaképe és mestere,
Széles András citeramûvész. Az
estre belépõdíj nem volt, min-
denki tetszése szerint járulhatott
hozzá a fiatal népzenészek tá-
mogatásához. Az összegyûlt
400 ezer forint felajánlást le-
mezkiadáshoz, fellépõruha-vá-
sárláshoz használják fel a fiatal
népzenészek.                 -gyöngy-  

„Ifijúság gyöngykoszorú”
Rendhagyó hangversennyel
ünnepelte a zene világnapját a
Pro Artis mûvészeti iskola, ez
alkalommal ugyanis kizárólag
az intézmény tanárai muzsi-
káltak. A zene világnapjának
megalapítását Yehudi Menu-
hin hegedûmûvész kezdemé-
nyezte 1975-ben ezzel az üze-
nettel: „Arra szeretnék buzdí-
tani minden várost, falut és
országot, hogy rendezzenek
sokféle zenei eseményt ezen a
napon. Örülnék, ha nemcsak
koncerteken, rádiómûsorok-
ban szólalnának meg régi és
fõként mai mûvek, hanem
spontán megnyilvánulásként
utcákon és tereken is muzsi-
kálnának énekesek, kórusok,
jazz-zenészek és a komolyze-
ne legjelentõsebb elõadói.” A
mûvészeti iskola tanárainak
koncertjét az evangélikus
templomban tartották, népes

hallgatóság elõtt. Fellépett a
két éve megalakult Pro Artis
Vonósnégyes, felcsendültek
szólók zongorakísérettel; vol-
tak, akik az ünnepi alkalomra
összeálltak kamarába, zárás-
ként pedig közösen adták elõ
Wolf Péter Ave Maria c. mû-
vét. A koncert egyben az in-
tézmény 35 éves fennállását
ünneplõ rendezvénysorozat
nyitánya is volt.       -gyöngy- 

A zene világnapján

Nívódíjat kapott Borzavári
Róza, a Pro Artis mûvészeti
iskola növendéke Bonyhá-
don, a 13. alkalommal meg-
rendezett Országos Népze-
nei Találkozón. Az elisme-
rést ifjúsági népdaléneklési
kategóriában vívta ki. A
Madocsán élõ kisdiák felké-
szítõ tanára Lehõcz
Józsefné. 

Fo
tó

: 
M

ol
ná

r 
G

yu
la



2008. október 17. 13 Paksi Hírnök

„Az országúton végig a szekér-
rel a négy ökör lassacskán bal-
lagott.” Az idézet Petõfi Sán-
dor: A négyökrös szekér címû
versébõl származik, amelyet
Borjádon írt 1845-ben, és ame-
lyet egy Uzd és Borjád között,
hasonló fogaton megtett út ih-
letett. Ennek a versnek a hatá-
sára kezdett szürkemarhával
foglalkozni a paksi Feil József
másfél évtizeddel ezelõtt. Ma
már németkéri majorjában
több száz állatból álló gulya
legelész. Közeli panziójának
vendégei nem csak gyönyör-
ködhetnek ezekben az állatok-
ban, hanem ki is próbálhatják,
milyen utazni egy ökörfoga-
ton. Az érdeklõdõk elismerõ
pillantásai mellett a szakma el-
ismerése sem marad el, leg-
utóbb a Kaposváron megren-
dezett állattenyésztési napon –
ahova három szürkemarhát vitt

el – megkapta a Magyar Szür-
ke Szarvasmarhát Tenyésztõk
Egyesületének különdíját, a
fajtát képviselõ jól felkészített
állatcsoport bemutatásáért.
Feil József büszke az állo-
mányra, különösen arra a kivá-
ló származású tenyészbikára,

amelyhez hasonló nem sok van
az országban. A fajta jellemzõ-
je a szilaj természet, a jellegze-
tes, szép és hosszú szarvak, va-
lamint színe, amely kortól füg-
gõen változik. A kifejlett
szürkemarha színe az ezüst-
szürkétõl a sötét daruszínig ter-

jedhet. A bika szeme körül sö-
tét karika van, 3-4 éves korára
egyes testtájain „kormozott”.
Az állatok színe a tavaszi ved-
lés után a legpompásabb. A
szürkemarha valódi hun-
garikum! Húsa finom rostú,
igen ízletes és garantáltan
kergemarhakór-mentes, ami
tartásának köszönhetõ. A ha-
gyományos ridegtartásban te-
nyésztik, az állat táplálásának
forrása a legeltetés. Igazi rideg
állattartás esetén a gulya folya-
matosan a legelõn van, soha
nem hajtják zárt területre, istál-
lóba, karámba, illetve tilos bár-
milyen ipari eredetû táppal,
terméktakarmánnyal etetni. A
több mozgás miatt az állatok
húsa kötöttebb, zsírszegé-
nyebb, mint ha istállóban tarta-
nák. Az idõsebb példányok hú-
sából szalámit készítenek, a fi-
atalabb egyedekébõl pedig pél-
dául kiváló pörkölt készíthetõ,
fõként, ha mangalica húsával
megbolondítjuk.         -gyöngy-  

Különdíjas szürkék a határban

Az átlagember számára legfeljebb, ha két-
féle tök létezik: a sütõtök, no meg a fõzõ-
tök. Utóbbiból fõzeléket készítünk legin-
kább. Kis töprengés után eszünkbe jut a
patisszon, ami kitûnõ rántva, meg a tök-
lámpás is. Azt, hogy ez a növény hihetetle-
nül sokszínû, a szó szoros értelmében is, a
Paksi Kertbarátok Egyesületének köszön-
hetõen évrõl évre egyszer legalább megta-
pasztalhatjuk. Minden õsszel megtartják a
Tök jó napot, ami kezdetben növénybörze
és vásár volt, késõbb hangulatos közösségi
programmá nõtte ki magát a városháza
elõtt. Idén az eddigieknél is korábban és
körültekintõbben készültek a kertbarátok.
Közösen termelték meg a Tök jó napra
szánt kompozíciókhoz a tököt egy koráb-
ban parlagon heverõ földön a Virág utcá-
ban. A birtokon szorgalmasan kapálgattak,
majd egy október eleji napon összefogtak
és leszüretelték a termést. Talicskaszám
hordták a tököt. Volt sárga, zöld, narancs,
piros, fehér, és még ki tudja, milyen, akad-
tak csíkosak, foltosak és pettyesek. Formá-
jukat tekintve gömb, henger, kúp vagy tö-
rök turbán alakú, sõt repülõ csészealjra ha-
jazó. Pupp Józsefné, az egyesület elnöke
elmondta: két napig serénykedtek, míg a

leszüretelt termésbõl lámpásokat, különfé-
le kompozíciókat készítettek. Ezeket a vá-
rosháza elõtt közszemlére tették, s odavár-
ták a város lakóit, akik maguk is nevezhet-
tek a töklámpás-készítõ versenyre. Sokan
éltek a lehetõséggel, s készítettek hagyo-
mányos és formabontó darabokat, köztük
például egy kenut, amiben Kozmann Gyu-
ri és Kiss Tamás lapátolt. A kertbarátok
munkái között is sok-sok ötletes darab
volt, készült tökbõl liba-kolónia, madár-
ijesztõ, meg bögre is.

A Tök jó napon nemcsak szemlélõdni
lehetett, vendégül is látták a kertbarátok
a nézõsereget. Természetesen tök a me-
nüben is szerepelt a forró tea és zsíros
kenyér mellett. Végezetül elajándékoz-
ták a tökkompozíciókat, lámpásokat a
szervezõk. 

Vida Tünde

Töklámpások a városháza elõtt

A tökrõl dióhéjban: Kolumbusz Kristóf
Dél-Amerikából mint dísznövényt hozta
magával Európába, de hamarosan a
krumpli után az egyik legjelentõsebb
gazdasági növényünkké vált. Köztes nö-
vényként kukoricásokban szinte világ-
szerte termesztik. Könnyen eltartható
termése még késõ õsszel, novemberben
is szüretelhetõ. A dér csípte sütõtök süt-
ve fejedelmi csemege. Vidám formájú
dísztökök az õsz legszebb asztaldíszei
közé tartoznak, nagyobb rokonaikból
mókás figurák készülnek kivájva, gyer-
tyával kivilágítva.
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Beszélgetéseim során tapasztal-
hattam, hogy a dunakömlõdi
születésû tudós paptanár nevét a
róla elnevezett fúvószenekar ré-
vén a városban többen is isme-
rik, tudományos tevékenységét,
életpályájának jelentõs állomá-
sait viszont alig. (Megállapítá-
som természetesen nem a
dunakömlõdi városrész lakóira
vonatkozik.) 

Schilling Roger 1901. október
21-én született, október máso-
dik felében adott az alkalom,
hogy sorozatomban az õ életút-
ját ismerhessék meg olvasóim. 

Apja, Schilling Albert (1866-
1933) jómódú dunakömlõdi
földmûves volt, akit a világhá-
ború utolsó éveiben a falu bíró-
jának is megválasztottak, felesé-
gével, Eigner Rózával öt gyer-
meket neveltek fel. Schilling
Roger a család legkisebb fiaként
a keresztségben a János nevet
kapta, kisiskolásként is ezt a ne-
vet használta, és  csak a szerze-

tesrendbe történõ belépésekor
vette fel a Roger nevet. 

Iskolai tanulmányait a
dunakömlõdi elemi iskolában
kezdte, a paksi polgáriban foly-
tatta, majd 1915 õszétõl a pécsi
ciszterci rend gimnáziumában ta-
nult. Még gimnáziumi diákként,
1918-ban lépett be a Ciszterci
Rendbe, s ekkor kapta a Roger
nevet. Novíciusként (a szerzetes-
rend újoncaként) egy évet töltött
Zircen, majd  a rend  egri  fõgim-
náziumában fejezte be középis-
kolai tanulmányait 1921-ben.
Még ez év õszén megkezdte teo-
lógiai tanulmányait Budapesten,
a hittudományi fõiskolán, illetve
ezzel párhuzamosan az egyetem
bölcsészkarán. 1925 nyarára
megszerezte középiskolai tanári
oklevelét latin és német nyelvbõl
és irodalomból, pappá szentel-
ték, s õsztõl abban az egri gimná-
ziumban kezdett tanítani, ahol
néhány éve õ maga is tanult.
1927-ben áthelyezték Budára, a

Szent Imre Gimnáziumba. Kuta-
tási eredményeit a szaklapok már
egyetemista korában is közölték,
tanárként is folytatta tudomá-
nyos tevékenységét. Elsõ fontos
munkája 1928-ban jelent meg
„Die Geschicte der deutschen
Ansiedlungenin Rumpfungarn”
címen, melyben a német betele-
pítések történetét írta meg Szent
István korától a XIX. századig. A
harmincas években sorra jelen-
tek meg nyomtatásban tanulmá-
nyai, csak a legfontosabbakat ki-
emelve: A dunakömlõdi és
németkéri nyelvszigetek nyelv-
és telepítéstörténete (1931.),
majd doktori értekezése:
Dunakömlõd és Németkér tele-
pítés- és népiségtörténete
(1932.), ennek második része-
ként a Dunakömlõd és Németkér
nyelvtörténete (1933.). Tudomá-
nyos munkásságának értékét fe-
jezte ki Szekfû Gyula nyilatko-
zata Schilling disszertációjáról:
„Ez ma e nemben a legjobb hazai
munka” (Magyar történet, IV. k.
613.l.). Folyamatosan írt könyv-
ismertetéseket és tankönyvbírá-
latokat is. 1938-ban  jelent meg
A német nyelvatlasz Magyaror-
szágon c. munkája.   Középisko-

lai tanárként lelkiismeretesen és
kiemelkedõ színvonalon látta el
oktatási feladatait is, a tanítás
mellett a gimnázium cserkész-
csapatának vezetõje volt, majd
1930-tól a rendi oblátusok (lai-
kus testvérek) közösségének ve-
zetõje (prefektusa) lett.  Az 1938-
39-es tanévtõl kezdõdõen rendi
fõiskolai tanáraként irányította a
Hittudományi Fõiskola és a Páz-
mány Péter Tudományegyetem
bölcsészettudományi karán tanu-
lók német nyelvi képzését, majd
1941-ben professzori meghívást
kapott a szegedi egyetem német
tanszékére, de ezt nem fogadta el
(érettségi elõtt álló osztályát nem
kívánta cserbenhagyni). 1942-tõl
az egyházi iskolák általános ta-
nulmányi felügyelõjévé nevez-
ték ki, s egyetemi magántanár-
ként 1942-tõl 1948-ig tanított a
Pázmány Péter Tudományegye-
tem német tanszékén..

1948-ban az egyházi iskolák
államosítása gyökeres változást
hozott Schilling Roger életében.
Tanárként már nem, de 1951-ig
a budai Ulászló utcai Szentlélek
kápolna lelkészeként még dol-
gozhatott, de ezután már a hata-
lom a feloszlatott szerzetesren-
dek tagjainak a nyilvános papi
szolgálatot sem engedélyezte.
Élete utolsó éveiben mûszaki
rajzolásból tartotta fenn magát,
szorgalmával, precizitásával
megtanulta e szakma fortélyait,
s egykori tanítványai ellátták
munkával. 

1962. március 26-án halt meg,
a Farkasréti temetõben ravata-
lozták fel, s Dunakömlõdön te-
mették el március 31-én. A te-
metõ gondozott síremlékén kí-
vül 2002 óta az egykori szülõi
ház falán emléktábla idézi mun-
kásságát.

Forrás: – Badál Ede Álmos:
Schilling Roger a katedra és az
oltár szolgálatában, Kiadja a
Magyar Ciszterci Diákszövetség
Budai Osztálya, Bp.1999.  –
Magyar Katolikus Lexikon, XI.
k. Szent István Társulat,
Bp.2006.   – Sipter Gézáné: Ko-
rok és emberek, Szekszárd, Tol-
na megyei Tanács VB. Könyvtá-
ra, 1973.

Kernné Magda Irén
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Híres paksiak, paksi hírességek

Schilling Roger

Legutóbbi lapszámunkban
íjászversenyrõl írtunk, ahol a
gyõztesek között szerepelt egy
nyolcéves kisfiú, aki a mini ka-
tegóriában elsõ helyezést ért el.
Papp Áron háromévesen látott
elõször íjászbemutatót, és ez
olyan emlékezetes maradt szá-
mára, hogy négy év elteltével is
azt kérte szüleitõl, hadd próbál-
ja ki ezt a sportot. Ennek csu-
pán fél éve, de a kisfiú azóta
bármilyen versenyen indult, ka-
tegóriájában mindig gyõzedel-
meskedett. A Celõke Mezõföldi
Íjászegyesület elnöke, Makai
János szerint Áron különösen
tehetséges ebben a sportágban,
és korához képest meglepõ fe-
gyelmezettséggel edz és verse-
nyez. Úgy fogalmazott: 80%
mentális felkészültség, 20% fi-

zikai képesség, ami jellemzi az
íjászatot, s a már említett fe-
gyelmezettségen kívül nyuga-
lom, összpontosítás, tanulé-
konyság, pontosság, állóképes-
ség. A Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium
2.b-s kisdiákja kitûnõ tanuló, a
számtan a kedvence. Az íjászat
mellett atlétikázik és úszik is,
ez utóbbit a kajakozás alapozá-
sához. A versenyekre rendsze-
resen elkíséri édesapja, aki
szintén íjászkodik. A három és

fél éves Papp Gergõ is kézbe-
vett már íjat, édesapja szerint a
tartása biztató. A celoke.extra.
hu oldalon olvashatunk az
íjászegyesületrõl, és Papp Áron
eredményeirõl is, többek között
a legutóbbi, Óbarakon megtar-
tott versenyrõl, ahol a kisfiú el-
sõ 3D-s vadászversenyén is
aranyérmet szerzett. A 3D-s el-
nevezés térben megjelenített
vadállatot jelez. Az íjászat
egyéni sport ugyan, de közös-
ségépítõ hatása is fontos, s nem
kevésbé, hogy az õsi fegyver
megismerésével a múlt értékeit
ápolják, tudtuk meg Makai Já-
nostól. 

Amikor Áront arról kérdez-
tem, hogy a tanuláson és a spor-
toláson kívül mit csinál legszí-
vesebben, elgondolkodott, és a
legnagyobb természetességgel
mondta, hogy a Discovery csa-
tornán az íjászatról szóló doku-
mentumfilmeket nézi.    -bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Papp Áron
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– Na meg a családomnak – teszi
gyorsan hozzá a „focinak szen-
telte az életét” kifejezéshez
Gellei Imre. Bizony, azért hiá-
nyoznak. A gyerekek már fel-
nõttek (bár a hétvégi meccseket
mindig együtt nézik), felesége
pedig, aki sokáig követte férjét
mindenhova, ma már Keszthe-
lyen biztosítja a családi bázist.
De hát a vezetõedzõk élete már
csak ilyen. – Soha nem bántam
meg – jelenti ki a mester a fut-
ballpályafutás kapcsán, pedig a
Testnevelési Fõiskolán (TF)
egy csoporttársa még azt mon-
da neki, nem normális, hogy
edzõ akar lenni, s olyan dolo-
gért vállal felelõsséget, ami 20-
30 százalékban múlik rajta. – A
siker viszont száz százalékban
az enyém is – mondja moso-
lyogva. 

Mindez még Badacsonytoma-
jon indult, az ötvenes években,
ahova bányásznapon a Dorogi
Bányász csapata is lejött rúgni a
bõrt. Mivel jó tanuló volt, a pá-
lyafenntartási és vasútépítési
technikum következett Buda-
pesten, de ekkor már eldöntötte:
a következõ állomás a TF lesz,
ahova akkoriban nyolcszoros
volt a túljelentkezés. Embert
próbáló felvételi volt, emlékszik
vissza, de másodjára sikerült.
Közben szülõfalujától sem sza-
kadt el teljesen, hiszen rendsze-
resen be kellett segíteni otthon,
szülei egy hold szõlõjének mû-
velése biztosította tanulmányai-
nak anyagi hátterét. A foci aztán
mind a katonaság, mind a fõis-
kola évei alatt élete részévé vált,
majd hivatásos futballistából
meglehetõsen korán, 27 évesen
már edzõ lett. A mester edzõi pá-
lyafutását hosszasan lehetne so-
rolni, hazai és külföldi kitérõk-
kel. (Egy majdnem kitérõ: már a
repülõtérre indult, Kuvaitba hív-
ták, mikor reggel bemondta a rá-
dió: Husszein lerohanta a közel-
keleti országot). Ami elismerés:
minden segítõje késõbb vezetõ-

edzõ lett, továbbá négy csapat-
hoz hívták vissza edzõnek. 
– Mindig úgy kell betenni az aj-
tót, hogy azon vissza is lehessen
menni – mondja erre. 

Már az NB I-ben trénerkedett,
mikor 1986-ban lehetõsége volt
az akkori szövetségi kapitány,
Mezei György segítõjeként, a
mexikói vb-n életreszóló élmé-
nyeket szerezni. Ez volt a ma-
gyar válogatott utolsó nemzet-
közi szereplése. Mikor aztán a
jóval késõbbi, 2000-2003 kö-
zötti szövetségi kapitányi válla-
lásáról kérdezem, azt feleli: aki
ide kerül, megérti az elõdök

erõfeszítéseit. Egyébként ezt
megelõzõen kétszer is felkérték
erre a posztra, ám akkor érvé-
nyes szerzõdése volt élvonalbe-
li csapatoknál, ezért nem vállal-
ta a feladatot. A harmadik meg-
keresésnél az utánpótlás válo-
gatott edzõjeként már nem tér-
hetett ki a kihívás elõl. Amire
büszke, hogy ma is játszik
olyan válogatott kerettag, akit õ
fedezett fel – jó választásnak bi-
zonyult. 

Mi a baja magyar focinak? A
receptet most sem fogom leírni,
néhány dolgot azonban igen.
Még a FIFA elnöke mondta a

következõket jó tanácsként: az
aranycsapat már a múlté, elõre
kell tekinteni. Nagyon jó pályák
kellenek; nagyon sok fiatal te-
hetség, akit itt tartanak; és min-
den csapatba egy európai szintû
játékos, aki vonzza a közönsé-
get. Messze le vagyunk marad-
va infrastrukturálisan a környe-
zõ kelet-európai országoktól,
nincsenek jó pályák. A tehetsé-
ges fiatalok külföldön kamatoz-
tatják tudásukat, attól pedig
igen messze vagyunk, hogy
megfizethetetlen játékosokat
igazoljunk, sorolja a mester.
(Üzbegisztánba annyi pénzért
vásároltak egy leszállóágban lé-
võ profi játékost, mint amennyi
a tizenhat NB I-es magyar csa-
patnak összesen rendelkezésére
áll.) Hiába, már Puskás Ferenc
is megmondta: „Kis pénz, kis
foci, nagy pénz, nagy foci!”. A
dolog azonban ennél sokkal bo-
nyolultabb. Míg az ötvenes
években az egyetlen nagy kiug-
rási lehetõség a sportban a foci
volt, mára ez megváltozott.
Nem tett jót a sportágnak a het-
venes évek bundabotránya sem,
s a média is elfordult a focitól,
hajlamos csak a rosszat látni,
véli Gellei Imre. Az olimpia
sem könnyû vállalkozás – most
kiderült. A fociban régebb óta,
és nagyobb problémák vannak,
mondja. 

A futball leképezi társadal-
munkat, s van egyfajta levezetõ
szerepe is, ha az indulatokat
nézzük. – A szidalmazást nem
lehet megszokni – mondja a
mester, aki hozzáteszi, már a
tizenkét éveseket is úgy szidják
a pályán, hogy rossz hallgatni.
Angliában már nincsenek a
szurkolókat elválasztó keríté-
sek, ott akár a munkahelyét is
elveszítheti valaki, vagy bör-
tönbe kerülhet, ha randalírozik.
Nálunk egyelõre senki nem vál-
lalta fel, hogy helyére teszi a
garázdákat. 

(Folytatás a 16. oldalon)
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Jó napot, mi újság?

Minden héten új harcot vív

Tízmillió szakértõ országa vagyunk, de van, aki

nem csak beszél róla, hanem csinálja is. Egy éve

hajtja a tíz közé jutásért a paksi NB I-es csapa-

tot Gellei Imre, aki most a Duna-parti kisváros-

ban éli hétköznapjait. Beszélgettünk sok min-

denrõl a válogatott egykori szövetségi kapitá-

nyával, a világot – s a futballt – persze nem vál-

tottuk meg, de kiderült: bárhol is legyen vezetõ-

edzõ, a fociért él, s azon kevesek közé tartozik,

aki hisz abban, hogy lesz ez még másmilyen is,

mint amilyennek most látjuk.
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Sport

(Folytatás a 15. oldalról)
Paks viszont a béke szigete: itt

más légkör uralkodik. A közel-
múltbeli fiaskó, az 5:0-s Vasas
vereségnél a szurkolók a negye-
dik gól után csendesen össze-
hajtogatták a zászlót, és szomo-
rúan távoztak. – Így is lehet, s
ez még jobban fájt a játékosa-
imnak, mintha bármit is bekia-
báltak volna – említi meg a
méltóságteljes szurkolói példát.
A meccs után azt nyilatkozta:
kemény következményei lesz-
nek. Van, aki azóta az NB III-as
csapattal edz, s a prémium is
addig várat magára, míg tíz kö-
zött nem lesz a csapat. Hajszál-
repedések vannak, mondja a
mostani állapotokra, arra céloz-
ván: néhány érettebb játékos
meg van elégedve magával.
Minden hét egy újabb harc,
minden meccsnek megvan a
maga külön lélektana…

– Óriási dolog, hogy a régió-
nak megvan az elsõ élvonalbeli
csapata. Olyan városokban
nincs ilyen, mint Szeged vagy
Pécs. Ma Magyarország 12. leg-
jobb gárdája Pakson van, ezt na-
gyon a helyén kell kezelni – hív-
ja fel a figyelmet. Hiszen a pak-
si közönség hétrõl-hétre elsõ
osztályú meccseket láthat, tradi-
cionális csapatok játékát. – Szó-
rakoztatni akarjuk a közönséget,
még akkor is, ha néha bosszant-
juk õket – mondja. A paksi kizá-
rólag magyar játékosokból, s a
környékbeli tehetségekbõl áll,
hiszen a cél egy szerethetõ csa-
pat, ismert arcokkal. Gellei Imre
szerzõdése a szezon végéig tart.
A jövõrõl annyit mond: addig
marad, ameddig szükség van rá. 

A magyar focit egyébként
nem látja annyira tragikusnak,
mint sokan mások, s felemlíti a
tavaszi parádés paksi mérkõzé-
seket. Órákat tud a futballról
óriási lelkesedéssel mesélni, s
meggyõzõdéssel állítja, mások
ugyanilyen hittel teszik benne a
dolgukat, és eljön még az az
idõ, mikor a partvonal mellõl is
másképp néznek majd a ma-
gyar gyepre.         Dávid Ildikó

Minden héten
új harcot vív

A Vasastól elszenvedett ötgó-
los kiütést követõen úgy tûnt,
hogy magára talált a Paks, hi-
szen a következõ két forduló-
ban – Zalaegerszegen 1:1, a
Gyõr ellenében a Fehérvári
úton 2:1 – négy pontot gyûjtött
a Gellei csapat. A 10. forduló-
ban ezúttal csúnyábbik arcát
mutatta a gárda, így továbbra
is hullámzó a teljesítménye a
honi pontvadászatban. De mi
is történt Fehérváron?

A hetedik percben Kiss Ta-
más vezetést szerzett egy
bombagóllal, és ekkor azt hi-
hettük, hogy folytatódik a jó
sorozat. A vendégöröm csak a
29. percig tartott. Egy hazai
szögletet követõen Goran

Vujovics Kovács Attila háló-
jába fejelte a labdát. Szünetig
az eredmény nem változott,
sajnos a második félidõben
igen. Igaz, itt még jól kezdett
a PFC, fölényét egymás után
négy sarokrúgással is nyoma-
tékosította, de a futballt gólra
játsszák, márpedig ebben a
házigazdák hatékonyabbnak
bizonyultak. A hatvanötödik
percben Vujovics megdupláz-
ta találatai számát, de sajnos
addigra már Sitku Illés is
eredményes volt, egy tetsze-
tõs ollózós mozdulattal mat-
tolta a paksi védelmet. A 90
perc hosszabbításában még
Kulcsár is betalált ez által
nagyarányúvá téve a különb-

séget: FC Fehérvár- Paksi FC
4:1.

Miután a bajnokság egyhar-
madán túljutott a csapat, meg-
állapítható, hogy a tíz mérkõ-
zésbõl – 3 gyõzelem, 3 döntet-
len, 4 vereség – szerzett 12
pont elmarad a várakozástól.
Persze mondhatnánk, négy
pontra vagyunk az ötödik hely-
tõl és messze a kiesõ zóna, de
az eddig mutatott teljesítmény-
nél bizony több kell, nem be-
szélve arról, hogy a kapott gó-
lok tekintetében a második he-
lyen áll a PFC. A válogatott
mérkõzések miatt két hét szü-
net következett a bajnokság-
ban, és legközelebb lapunk
megjelenésével egy idõben,
október 18-án a 15 pontos
Nyíregyházát fogadja a Paks.
Addig nem csak az öltözõépü-
let korszerûsítésén kell dolgoz-
ni a Fehérvári úton.

Dallos Tibor

Fehérváron sem termett babér
A Soproni Liga 10. fordulójában a PFC csapata

Székesfehérváron vendégszerepelt. Hiába vezettek

Égerék a mérkõzés elején, a lefújást követõen a há-

zigazdák örülhettek. FC Fehérvár- Paksi FC 4:1.

Elõször diadalmaskodott Beremend felett a Paksi FC II. az NB III Dráva csoportjában.
A 3:1-es gyõzelemmel a Dienes egylet a második helyen áll a tabellán. Képünkön Varga
László és Mészáros István gólöröme.
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Csoknyai László (81 kg) és
Bor Barna (+100 kg) is meg-
szerezte elsõ felnõtt bajnoki cí-
mét. Atomerõmû SE színeiben
tatamira lépõ cselgáncsozók a
miskolci 1. Micorex Kupa fel-
nõtt országos bajnokságán vet-
tek részt. A +100 kg-osok kö-
zött Dusa Ákos bronzérmet
szerzett, míg a 73 kg-os me-
zõnyben Antoni Zoltán az ötö-
dik helyen zárta a versenyt. 
Vezetõedzõjük, Hangyási

László elmondta: Bor Barná-
nak a miskolci verseny felké-
szülés volt a zágrábi U23-as
Európa-bajnokságra. Csoknyai
Lászlóra vár még egy B-
kategóriás világkupa verseny
Svédországban, itt dõl el, utaz-
hat-e õ is a horvátországi kon-
tinensviadalra. Dusa Ákos pe-
dig október 23-25 között
Bangkokban, a junior világbaj-
nokságon bizonyíthat. 

(joko)

Csoknyai és Bor 
felnõtt bajnokok

Közös megegyezéssel szerzõ-
dést bontott Mészáros Anett és
az Atomerõmû SE. A 21 éves
dzsúdós 2005-ben Európa-baj-
noki, 2007-ben pedig világbaj-
noki bronzérmet szerzett. Pe-
kingben a 2008-as nyári olim-
piai játékokon a hetedik helyet
szerezte meg. – 2004 decem-
berében Anett keresett meg
bennünket, szeretne Pakson
készülni, hogy kijusson a Pe-
kingi olimpiára. Mi ezt elvál-
laltuk, megcsináltuk, jelenleg a
legeredményesebb magyar nõi
cselgáncs versenyzõ. A négy-

éves olimpiai ciklus letelt,
Anett visszavágyott Budapest-
re. Ott élnek a szülei, a barátai.
Rajcsányi Gergõnek se jött be
az ingázás, Anett eddig bírta.
Londonra már Budapesten ké-
szül – mondta el Hangyási
László vezetõedzõ. 

– Csak köszönetet mondha-
tok Paksnak és Laci bácsinak.
Az emberek nagyon kedvesek
voltak hozzám, jó emlékekkel
távozom. A Honvédban készü-
lök a következõ olimpiára –
tudtuk meg Mészáros Anettõl.

(joko)

Anett búcsúzik Pakstól

Az ASE két korcsoportban 18
versenyzõvel képviseltette ma-
gát a ceglédi  Serdülõ „B” és
Junior „B” Országos Csel-
gáncs Bajnokságon, ahol mint-
egy hatvan szakosztály közel
háromszáz versenyzõje lépett
tatamira. A paksi juniorok ki-
magaslóan szerepeltek, a ki-
lenc súlycsoportból hatban ér-
met szereztek: 50 kg-ban Õry
Felícián, 73 kg-ban Kiss Nor-
bert, 90 kg-ban Mede Zsom-
bor, 100 kg-ban pedig Dobai
Patrick nyakába került arany-
érem. A dobogó második foká-

ra állhatott fel 73 kg-ban Ko-
vács Márton. A 60 kg-osok kö-
zött Haaz Levente, 81 kg-ban
pedig Karika Ákos a harmadik
helyet szerezte meg, a 81 kg-
ban Köller Milán az ötödik he-
lyen végzett.
A serdülõk között 33 kg-ban
Lukácsi Koppány, 36 kg-ban
Szõke Attila lett bronzérmes,
míg Lukácsi Vajk 33 kg-ban az
ötödik, pontszerzõ helyen zár-
ta a bajnokságot. Az Atomerõ-
mû SE az összesített pontver-
senyben az elsõ helyen vég-
zett.                              (joko)

Taroltak a paksi juniorok

A Göcsej kupa után újabb két
felkészülési tornán szerepelt az
ASE férfi kosárlabdacsapata.
Elõször Körmenden a
Mogyorósy Szilárd emlékver-
senyen léptek pályára, majd
Székesfehérváron az Intersport
kupa következett Mészárosék
számára. Körmenden az elsõ
mérkõzésen kikaptak a hazai-
aktól 101-87-re, a következõ
találkozón  azonban megverték
az osztrák bajnoki ezüstérmes
Oberwart együttesét 85-70-re.
A vasiak az osztrákoktól egy-
pontos vereséget szenvedtek,
így a körbeverésnek köszönhe-
tõen a paksi csapat a második
helyet szerezte meg a Kör-
mend mögött. A torna legérté-
kesebb játékosának az ASE új
szerzeményét, Charles Gosa-t
választották, aki egyben a leg-
több pontot dobta a torna so-
rán.   – Felemásra sikerült a
körmendi torna. Sajnos
Nichols már az elsõ meccsen
lesérült, Williams gyomorbán-
talmakkal küszködött, Gulyás
a térde miatt nem játszott, így
nyolc emberrel voltunk. A há-
zigazdák ellen az elsõ félidõ-
ben még jól tartottuk magun-
kat, az osztrákok ellen gyõz-
tünk. A torna után még játszot-
tunk egy edzõmérkõzést a
Güssing ellen, a végére elfá-

radtak a játékosok. Gosa jó
volt – értékelte a körmendi
szereplést Sabáli Balázs veze-
tõedzõ. 

Jól indult a székesfehérvári
Intersport kupa, a Dombóvár
ellen 79-78-ra nyertek Gosa-
ék. A folytatás azonban már
igencsak kínosan alakult. Az
Albacomptól elszenvedett
nagyarányú 104-66-os vereség
után egy újabb következett a
ZTE-tõl  –  ZTE-ASE 109-74
–, így a paksi csapat az
Albacomp, a Dombóvár és a
ZTE mögött a negyedik helyen
zárta a tornát. – A székesfehér-
vári tornának nem sok értelme
volt. Az elsõ nap ugyan még
egy ponttal vertük a rendkívül
kellemetlen stílusban, ala-
csony szerkezettel felálló
Dombóvárt, de az Albacomp
ellen már mellékszereplõk vol-
tunk. Tíz perc után Gulyás Ro-
bi sérülés miatt kiszállt, renge-
teg volt az eladott labdánk, és
Nichols is nagyon hiányzott. A
ZTE ellen az utolsó negyedben
se Gosa, se Williams nem ját-
szott. Nem vagyok elégedett
néhány játékos teljesítményé-
vel, el kell gondolkodniuk a
folytatásról – summázta a szé-
kesfehérvári eseményeket
Sabáli Balázs.

Kovács József

Rosszul sikerült fõpróba

Ismét nagy sikerrel rendezte a
PSE Szabadidõ Szakosztálya
Teke-Tória elnevezésû prog-
ramját a Tekézõben. A baráti
társaságok közül ezúttal nyolc
csapat szállt harcba a végsõ si-
ker érdekében. A jó hangulatú,
fõzéssel egybekötött tekever-
senyt a Balcsatorna nyerte a
Törvénytelenek és az Újvárosi
Lengõhere elõtt. Az elsõ három
helyezett csapatkapitánya érté-
kes vacsorautalványt vehetett
át. A 10. jubileumi Teke-Tóriát,
mely jövõ tavasszal lesz, már
szervezi a Horváthné Szeip Ildi-
kó vezette szakosztály.      efgé 

Teke-tóriáztak

Ezüstéremmel tért haza a
franciaországi karate világ-
bajnokságról Guzorán Attila,
a Paksi Sportegyesület ver-
senyzõje. Csapatban Illés Já-
nos és Erõs Dávid a harmadik
helyet szerezte meg, míg
Guzorán Attila és Trelaj Ist-
ván a negyedik helyen vég-
zett. A PSE sportolóinak si-
kerére következõ lapszá-
munkban visszatérünk.

Világbajnoki
ezüstérem
Franciaországból
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Tavaly a kismamák, idén a ti-
nik álltak az IKSZ kampányá-
nak középpontjában, ami elõ-
zõleg az Õszi Könyvnapok,
mostanság a Könyvtárak Ösz-
szefogása a Társadalomért cí-
met viselte. Nekünk bejössz,
ha a könyvtárba bejössz –
hangzik az október 7-tõl egy
héten át tartó, könyves vasár-
nappal záródó akció szlogenje. 

Gutai István, a Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtár vezetõje
szerint ma nagyon nehéz meg-
tartani az olvasótábort. A gyer-
mekolvasók száma nem, de a
tinédzsereké csökken. A csök-
kenést meg kell állítani, olyan
szolgáltatást kell kínálni, ami
ma is vonzó felnõtteknek, fia-
taloknak egyaránt. A könyvtár-
vezetõ hozzátette, az olvasó
megnevezés egyébként már
nem takarja a tartalmat, ma
sokkal inkább beszélhetünk
használóról. A téka pedig nem-
csak könyveket, hanem más
dokumentumokat is kínál. Fel-
hívta a figyelmet az online ka-
talógusra, amely segítségével a
katalogus.vkpaks.hu címen ott-
honról is tájékozódhatnak az
érdeklõdõk az állomány iránt. 

A városi könyvtár a tini
könyvtári napok keretében
nemcsak a téka falain belül kí-
nált programokat. Helybe vitték
a fiataloknak szóló elõadásokat
a város több iskolájába. Olyan
témákat boncolgattak szakértõk
segítségével, amelyek a tiné-
dzserek mindennapjaiban fel-
merülnek. Szó esett buliról, a

serdülõkor gondjairól, család-
ról, haverokról és szerelemrõl. 

No meg tündér-

boszorkákról. 

Ez utóbbi Bosnyák Viktória
írónõ látogatásával függött
össze. A hatkötetes szerzõ mû-
veit jobbára kiskamaszok ked-
velik, közönségét ennek okán
kisebb gyerekek alkották az
író-olvasó találkozón a gyer-
mekkönyvtárban. Viktória,
akinek elsõ mûve, a Tündérbo-
szorkák, ikerlányai ötleteit fel-
használva készült, lebilincselte
a kis olvasóit. 

– Egyeztettem az iskolák pe-
dagógusaival, az elõadókkal,

majd kollégáim gazdagították
számos ötlettel a programot –
idézte fel Gutai István. Hozzá-
tette, céljuk az volt, hogy en-
nek a korosztálynak kínáljanak
elfoglaltságot, s persze az,
hogy gyarapítsák az olvasók
táborát. A könyvtárigazgató bí-
zik abban, hogy 

lesz hozadéka 

a kampánynak, 

s egyes elemei továbbélnek
majd. Ennek ékes példája
egyébként a Sünizene, amely
éppen egy ilyen országos akci-
óban kelt életre. Azóta rendsze-
res vendégei a gyermekkönyv-
tárnak a zenélõ-éneklõ aprósá-
gok, ma már heti két Sünizene
van. Az Országos Tini Könyv-
tári Napok paksi programjait
záró rendkívüli vasárnapi nyit-
va tartás során is sok kisgyer-
mek ülte körül Cseke Klárát. A
Sünizene azonban csak egy
volt az olvasócsalogató „fogá-
sok” közül, Kovács Antal és
Braun Ákos életrõl, sportról és
olvasásról megfogalmazott
gondolatait is hallhatták a va-
sárnapi vendégek.

Gutai Istvánné, a városi mûve-
lõdési központ könyvtárának ve-

zetõje elmondta, programjaik
nemcsak fiataloknak, hanem
minden korosztálynak szóltak,
több okból is. A tinik nem képvi-
selnek akkora hányadot az olva-
sók körében, hogy rájuk alapoz-
ni lehetne. Másrészt szerinte az
új olvasók toborzása mellett
nem szabad elfeledkezni azok-
hoz, akik hûségesek az intéz-
ményhez, rendszeresen látogat-
ják. Éppen ez ösztönözte arra,
hogy egy csokorba fûzve kínálja
a téka már hagyományos ren-
dezvényeit, hétfõtõl csütörtökig
a filmklubtól a zenebarátokig
számos program várta az érdek-
lõdõket. Pénteken Julika felkéré-
sére néhányan saját olvasmánya-
ikat ajánlották, vasárnapra pedig 

teadélutánt idézõ

hangulatot 

ígért a könyvtáros. Teával, ká-
véval, sakkal, rejtvényekkel és
más efféle testet és lelket tápláló
dologgal várta az olvasókat.
Természetesen a könyvtár ösz-
szes szolgáltatását igénybe lehe-
tett venni, sõt még amnesztia is
volt: a késedelmes kölcsönzõk-
nek ezúttal nem kellett büntetést
fizetniük.

Vida Tünde

Nehéz megtartani az olvasótábort
Egymást érték a programok az elmúlt héten a vá-

ros könyvtáraiban, sõt akadtak olyanok is, ame-

lyeket kivittek a téka falain kívülre. A dolog nem

új, legfeljebb a neve változott, hiszen az Informa-

tikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) minden év-

ben meghirdeti az országos akciót. Azért sem je-

lent nagy újdonságot, mert már megszokhattuk,

hogy a könyvtár rég nem csak az olvasásról szól,

s a paksi intézmények a „hétköznapokon” is sok-

féle elfoglaltságot kínálnak, s különféle módon

igyekeznek becsábítani azokat is, akik csak köny-

vért nem térnének be.
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Verdi: Requiem-jét hallhatják
az érdeklõdõk október 21-én, 19
órakor a mûvelõdési központban
a pécsi Pannon Filharmonikusok
és a Nemzeti Énekkar
elõadásában. Jegyek elõvételben
kedvezményesen kaphatók.

Egy szerelem három éjsza-

kája – a zenés tragédiát a
Latinovits-bérlet keretén belül
tekinthetik meg október 28-
án, 19 órakor. Makk Károly
rendezését a Budapesti Kama-
raszínház és a Gyulai Várszín-
ház közös produkciójában lát-
hatják. 

Rembrandt bibliai tárgyú
rézkarcai a témája annak a
tárlatnak, amely a mûvelõdési
központ kiskiállítójában nyí-
lik október 31-én, este hat
órakor. A Biblia éve alkalmá-
ból nyíló kiállítást Prancz
Zoltán ajánlja majd a látoga-
tók figyelmébe. 

Az 1915-ös törökországi ör-
mény genocídium eseménye-
it dolgozza fel Antonia
Arslan elsõ regénye. 

A világ elõl sokáig elhall-
gatott népirtásról magyar
nyelven korábban csak Franz
Werfel A Musza Dagh negy-
ven napja címû 1933-ban író-
dott regénye jelent meg. A je-
len mû ezt az ûrt pótolja csa-
ládregény formájában. Szer-
zõje örmény származása elle-
nére sem ad egyoldalú képet
a borzalmas eseménysorról.
Az írónõ családi gyökereinek
felfedezése közben szembe-
sül a történelmi valósággal: a
történet pedig magától szö-
võdött, úgy, mint egy csoda-
szõnyeg. Célja, hogy
Henriette nagynénje – aki
kislányként élte túl a sivatagi
erõltetett menetet, az ádáz
török katonák és a vadállatok

pusztító támadásait – emlé-
kezéseit alapul véve derítse
ki az igazságot azoknak az
igazságtalanságoknak a men-
tén, amelyek az örmények
anatóliai közösségét érték az
I. világháború idõszakában.
Antonia Arslan elfogulatla-
nul bogozza ki a rémtörténet
szálait. Szívbe markoló rész-
letességgel mutatja be a jó-
zan emberi ésszel felfogha-
tatlan fanatizmust, amellyel
százezreket mészároltak le
kegyetlenül, örmény férfia-
kat és fiúgyerekeket, és
amellyel száz meg százezer
örmény nõt, gyereket, öreg-
embert vetettek a biztos ha-
lált jelentõ szíriai sivatagba
vezetõ exodus útjára. Az em-
berközeli ábrázolásmód mi-
att a mû felülemelkedik a
történelemlecke sablonjain. 
Antonia Arslan:Pacsirtavár
Mentor Kiadó, 2008.
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Mozimûsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Október 19. (vasárnap) 19 óra
ZSENIKÉM–

AZ ÜGYNÖK HALÁLI

feliratos amerikai vígjáték

Október 31. (péntek)17 óra
LIZI & YETI

–EGY KIRÁLYI SZTORI

szinkronizált német animációs
vígjáték

November 5. (szerda) 19 óra
ST TRINIAN’S – 

NEM APÁCAZÁRDA

szinkronizált brit vígjáték

Vers- és próza-
mondó verseny

Az egész Kárpát-medencére
kiterjedõ Wass Albert vers- és
prózamondó versenyt hirdet-
nek bonyhádi szervezõk,
melynek megyei bemutatóját
Pakson tartják. A versmondók
két korcsoportban mérethetik
meg magukat, a 14-24 éves
korosztályban a közép és fel-
sõoktatási intézményekben ta-
nulókat szeretnék megszólíta-
ni, míg a 25 év felettiek eseté-
ben a felnõtt értelmezés szá-
mára adnak teret. 

A szavalóverseny megyei be-
mutatóját november 22-én,
délután három órakor tartják a
Pákolitz István Városi Könyv-
tárban. Itt várják a jelentkezõ-
ket november 18-ig. A jelent-
kezési lap letölthetõ a
www.vkpaks.hu honlapról, és
bõvebb információhoz is itt
juthatnak az érdeklõdõk. 

Inotai Imre korabeli fotóit láthatják októberben a VMK könyv-
tár galériáján. A korlenyomatok Paksot örökítik meg 1956-ban.

Mit ajánl a VMK
könyvtára?

Mûvelõdési ház
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Tartsa megtakarításait
devizában! 

évi 3,0 % (EBKM: 3,00-3,02 %) 
betéti kamatot fizetünk a devizaszámlán

svájci frankban 6 vagy 12 hónapra lekötött,
10.000 CHF feletti betétekre,

évi 4,0 % (EBKM: 4,00-4,04 %) 
betéti kamatot a devizaszámlán euróban 
6 vagy 12 hónapra lekötött, 5.000 EUR

feletti betétekre!!!

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

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részle-
tes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

A LENS Optikában 
ingyenes 

látásellenõrzés 
a hónap folyamán.

(Elõzetes idõpont-
egyeztetés szükséges)

Szemüvegkeret vásár
20-30% kedvezmény 
a teljes árukészletre.

Fényre sötétedõ 
lencsék akciós áron.

Lens Optika
Paks, Dózsa Gy. u. 20.

Tel.:75/511-246

PAKS 

Dózsa György út 20.

Tel.: 75/511-246

OKTÓBER 

A LÁTÁS HÓNAPJA!

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

PPaakkssoonn, a Keskeny utcában tetõtér
beépítéses 4 szobás összkomfortos,
nagy teraszos két garázsos családi
ház. Irányár: 20,5 M Ft. Kétszobás,
erkélyes lakótelepi lakást második
emeletig a vételárba beszámítunk.

PPaakkssoonn, az Építõk útján 2 szobás,
negyedik emeleti lakás, új mû-
anyag nyílászárós eladó. Irányár:
8,2 M Ft.

PPaakkssoonn, a Vörösmarty utcában két-
lakásos családi ház: 200 m2 alap-
terület 2 garázzsal, mûhellyel el-
adó. Irányár: 49,5 M Ft (társasházi
lakások kialakítására alkalmas).

PPaakkssoonn, a lakótelepi teniszpálya
mögött 2 szoba összkomfortos hét-
végi ház eladó. Irányár: 10,3 M Ft.

DDuunnaakköömmllõõddöönn, a Béke u 24 sz
alatt összközmûves 315 m2-es épí-
tési telek eladó. Irányár: 3,8 M Ft.

DDuunnaakköömmllõõddöönn, a Sánchegy ut-
cában 2,5 szoba összkomfortos
gázfûtéses családi ház eladó.
Irányár 11 M Ft.

DDuunnaakköömmllõõddöönn, a Hegy u felsõ ré-
szén 4 szoba összkomfortos, gázfû-
téses, korszerûen felújított családi
ház eladó. Irányár 22,5 M Ft

NNéémmeettkkéérreenn belterületen 16 000
m2-es nagyságú telken mûködõ
halastó bekerítve hétvégi házzal
(380 V, gáz, telefon, kábel tv) el-
adó. Irányár: 7,8 M Ft. Lakótele-
pi lakást második emeletig a vé-
telárba beszámítunk.

PPaakkssoonn, a Kossuth L utcában gáz-
fûtéses, 4 szobás összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 24,8
M Ft.

DDuunnaakköömmllõõddöönn, a Hegy utca ele-
jén összközmûves nagy 4 szobás
családi ház eladó. Irányár: 16 M Ft.

BBööllccsskkéénn 3 szobás gázfûtéses csa-
ládi ház eladó Irányár: 9,5 M Ft.

DDuunnaakköömmllõõddöönn, a Faluház mel-
lett új építésû, gázfûtéses, mo-
dern családi ház eladó. Alapterü-
let 144 m2. Irányár: 25,3 M Ft.

Ingatlanok eladása, vétele
elõtti értékbecslés, épület-
diagnosztikai vizsgálat.

Részletes felvilágosítás: 
Fonyó Lajos 

ingatlan értékbecslõ, közvetítõ

Tel: 70/ 310- 8374
e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

ELADÓ INGATLANOK

KIADÓ 

INGATLANOK

Paks fõutcáján, 
a volt konzervgyári 

irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

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

1%
A Tehetséges Gyermekein-
kért Egyesület a befizetett
adók 1%-ából 2007-ben
10.548.- Ft-ot, 2008-ban
27.614.- Ft-ot kapott, mely-
bõl színházi látogatást szer-
veztek a bölcskei Kegyes Jó-
zsef Általános Iskola és
Óvoda óvodásainak.

Köszönjük a támogatást!


