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Az írás megmarad
Emlékeznek még a paksi piranhára? Vagy az éjjeli sorban állásra a tüzépnél szénért? Esetleg a
demonstrációra a városházán,
ami példátlannak bizonyult az
éledõ
önkormányzatiság
történetében… A 19 forintos
benzinre? A megosztott városra?
Idõutazásra invitáljuk önöket a
húszéves Paksi Hírnök hasábjain.
Újságunk mottójának nyomán elindulva, az archív lapszámokat
kutató ráébredhet: milyen jó is,
hogy az írás megmarad. Mulatságos vagy éppen elgondolkodtató, idõtálló, esetenként torokszorító sorok idézik fel a múltat és
sok-sok emléket. Egy mutatványszámmal kezdõdött 1989 szeptemberében a Paksi Hírnök története. Sok minden megváltozott
az elmúlt húsz év alatt: az a társadalmi közeg is, ami nélkül az
újság papír maradna csupán. Az
egykori szóváltások elhalványultak, a fontos, vagy annak vélt hírek helyébe más események léptek. A szöveghûséget és írásmódot megõrizve bontakozik ki a
cikkrészletekbõl egy közösség
kortörténete a 90-es évekbõl.
Nem volt célunk személyes viták
felelevenítése és nyomon követése különkiadásunkban. Nem is a
városban megvalósult beruházásoknak, vagy személyeknek kívánunk emléket állítani. Válogatásunkkal bepillantást engedünk a
bennünket közvetlenül körülvevõ
világ egykori életébe: apró-cseprõ dolgaiba, vagy éppen sokakat
érdeklõ történéseibe. Így köszönti olvasóit és eddigi munkatársait
a húszéves Paksi Hírnök, hiszen

az évforduló Önökkel, velük
együtt teljes.
A lapot a változás hívta életre – s
maga is megért már néhány változást. Túlélte, bár volt idõ mikor úgy
tûnt: nincs már rá szükség. A fenn-

maradását biztosító költségvetéssel
együtt olvadt el az újság is, aztán
háromévi szünet után újra napvilágot látott a régi néven. A különszám
az elsõ tíz évet öleli fel, s azzal zárul,
mikor egy új korszak vette kezdetét

a lap történetében, s más tulajdonoshoz került a kiadás joga. Az elmúlt tíz év talán egy következõ válogatás témája lehet majd…
Dávid Ildikó
fõszerkesztõ

Tisztelt Olvasó!
Ez a válogatás, amely a Paksi Hírnök elsõ tíz
évét öleli fel, vegyes érzéseket keltett bennem.
A közelmúltban történt események olvasása
közben hol élesen, hol elmosódottan arcok
tûntek elõ, érzések, néha indulatok tódultak
fel bennem. Olvasván a rövid tudósításokat,
interjúkat, az ember újra átéli a korábbi történéseket, de már másként, más szemüvegen át
szemlélve azokat.

Az idõ megszépíti a múltat, a múlt eseményeit – tartja a mondás. Lehet. Az idõ tükrében a
dolgok más értelmet is kapnak. Kiderül a történések valódi oka. Kiderül, hogy egyes szereplõk szándékai tiszták voltak, vagy netán
hamisak. Kiderül, hogy volt-e értelme hajdani vitáknak, küzdelmeknek. Tíz-húsz év távlatából már körvonalazódik az igazság. Embere válogatja, kinek jó ez, kinek nem.

1989 szeptemberében, beköszöntõjében, az
akkori tanácselnök a lapindítás felelõsségére
hívta fel a figyelmet. A Paksi Hírnök számomra mindnyájunk felelõsségét veti fel. Az egyén
felelõsségét, aki itt él, lakik, dolgozik, szemlélõdik, nyilatkozik. Mert: Az írás megmarad.
Paks, 2009. december

Hajdú János
polgármester
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Beköszöntõ
(…) Elõdeink szándékait és
törekvéseit szem elõtt tartva
próbáljuk most ismét vállalni
azt a felelõsséget, hogy lapot
indítunk a városban. Olyan
lapot, amely elsõsorban a
nagyközönség hiteles tájékoztatását tûzi programjára,
olyan lapot, amely elõsegítõje és biztosítéka a különbözõ
szervezetek – pártok, felekezetek és csoportok – között a
párbeszédnek és a kompromisszumra való törekvésnek,
olyat lapot, amely minden
írásával a város lakóinak érdekét kívánja szolgálni, és
végezetül olyan lapot, amely
nem személyek ellen, hanem
a jó ügyért emel szót. (…)
Jákli Péter
1989. szeptember, I. évf. 1. szám

Levelek
a tanács−
elnökhöz
Egy−egy (…) ötlet levelek özö−
nét indítja el, példa erre az
időközben visszavont „Ürge−
mezei” pályázat. A városi ta−
nács elnöke rengeteg levelet
kapott ezzel kapcsolatban. A
levelek túlnyomó többsége el−
utasította a névváltozást, ám
voltak – és mindig lesznek –
akik pályáztak és küldték a
„jobbnál jobb” ötleteiket. Íze−
lítőül néhány: Vadrózsa−telep,
Pusztatúr, Mező−pihenő, Nép−
park, Sétány, Úttörők és kis−
dobosok mezeje, Új Föld,
Szabad−tér, Családi−pét, Szo−
lár−park. (…) Végezetül van
egy javaslatom. Pár forintot
még az alapdíjhoz hozzátéve
változtassuk meg a Duna ne−
vét.
Legyen ezentúl pl. „Primerkö−
ri hőhordozó közeg lekonden−
zálódását elősegítő hűtőfolya−
dék szállító folyam.”
1989. szeptember, I. évf. 1. szám

Paksi Hírnök

Maroknyi székely
(…) A furcsa csoportot erdélyi me−
nekültek alkotják, az ország min−
den részéből érkeztek, van aki már
fél éve, de van aki csak két hete
jött Magyarországra. Igyekeznek
feledni a múltból a kegyetlensége−
ket, a megaláztatásokat, a szenve−
déseket. Végre itt vannak! (És gye−
rekeiknek biztos magyar jövőt,
most pedig kellemes nyaralást sze−
retnének.) Legalább a gyerekek
láthatják a Balatont.
És öt perccel 11 óra után bero−
bognak a paksi buszok. (…) A
legtöbb gyerek Csíkszeredáról,
Kolozsvárról, Marosvásárhelyről
jött. A legkisebb öt és féléves, a
legidősebb 18. Maroknyi szé−
kely új hazában – nyolcvan me−
nekült gyerek – egy hétre a pak−
siak gondjaira bízva. (…)
Egy 10 éves kislány mondta a
második napon a vacsoránál:

„Tényleg ez a csirkecomb?”
Aznap este nagyon nehezen
aludtunk el. (…)
(dr. Ferenczyné)

Tragikus képeket és hangokat su−
gárzott a televízió péntek délután−
tól. (…) A döbbenet és iszonyat
cselekvésre késztetett nagyon sok
magyart. Gyűjtési akciók sorozata
indult el szerte az országban, így
Pakson is a városi tanács szerve−
zésében. Szombat (23−án) reggel
hét órától déli tizenkét óráig hoz−
ták a paksi emberek ajándékaikat
a román nép számára. A városi
rendelőintézet és környéke fel−
bolydult méhkasra emlékeztetett.
A rádióból fegyverropogás hallat−
szott, az emberek arcán döbbenet
és felháborodás.
Több mint ezer ember hozott cso−
magot a gyűjtőhelyre. (…)
−beri−

1989. szeptember, I. évf. 1. szám

1990. január 15., II. évf. 2. szám

Kisajátítások
Pakson
(…) A városban 1989-ben történt nagyobb kisajátítások elsõsorban az érintetteket, de a
város egész lakosságát foglalkoztatják. (…) A Paksi Atomerõmû Vállalat 2x1000 MW-os
bõvítésének elõkészítése során
lakások építésének igénye merült fel. Hosszas mérlegelés
után két terület kiválasztására
került sor. Az egyik a Dózsa
György utca–Táncsics Mihály
utca sarkán lévõ terület, mely
250 lakás építésére alkalmas.

Gyors és
önzetlen
segítségnyújtás

Másik az úgynevezett „T”
szektor a Domb utcától és a
Pollack M. utcától észak-nyugatra helyezkedik el, mely
1200-1400 lakás, valamint az
azokat kiszolgáló létesítmények elhelyezésére ad lehetõséget. (…) Sajnos az ország
nehéz gazdasági helyzete következtében az elõkészítõ
munkát a végleges döntésig
fel kellett függeszteni.
Nagy Gáborné
1989. szeptember, I. évf. 1. szám

Közéleti
hírek
– A dunakömlõdi általános
iskola több mint 10 év után
újra önálló intézményként
mûködik (kivált a Bezerédj
iskola szervezetébõl). Választott igazgatója Miszler
Jánosné biológia-földrajz
szakos tanár, diplomáját a
Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán
szerezte. 1982 óta tanít
Dunakömlõdön.
*
– Szeptember 11-én egyszemélyes ABC-bolt nyílt a Malomhegyen, a Munkácsy és
az Erkel utca sarkán. Nyitva
tartása biztosítja a zavartalan
reggeli és esti bevásárlást.
*
– Ti-Ti-Tá hangszerbolt
nyílik október 10-én a
Marx tér 6. sz. alatt. Foglalkoznak
hanglemezek
árusításával és videókölcsönzéssel is.
Sz.
1989. október, I. évf. 2. szám
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„Bizonyítani,
hogy nem a
véletlen műve
volt”
Történelmi jelentőségű nap volt
Paks város, ezen belül is a Pak−
si Sportegyesület életében
1989 június 18−a. Ezen a na−
pon aratott győzelmével biztosí−
totta be első helyét az NB III.
Dráva−csoportjában, ami az NB
II−be jutást jelentette.
A település fennállása óta ez az
első alkalom, hogy a labdarúgás
második vonalában szerepel
paksi csapat. (…) Zerza József
1989. szeptember, I. évf. 1. szám

Révbe jutott
a paksi
komp ügye
Az elmúlt év nyarán szomorúan
vettük tudomásul a kompjárat
megszűnését és a strandjárat be−
vezetését. A komp megszűnését
azért, mert egy ekkora vízparti te−
lepülés mint Paks, nem lehetett
meg soha komp nélkül.
A strandjárat beállítása talán azért
nem volt szerencsés, mert napi ki−
lenc és fél ezer forintba került a
hajó bérlete a tanácsnak. A kora−
beli napilapunk hírül adta azt is,
hogy a kompjárat évente 2,5 mil−
lió forint veszteséget jelentett a ta−
nácsnak.
Ilyen előzmények után meglepe−
tésszerűen jött a hír: Kiszli Károly
vállalkozásában tavasszal beindult
a kompjárat. Bár még nincs egy−
éves üzemelési tapasztalat, ennek
ellenére kíváncsi voltam: honnan
van Kiszli Károlynak 2,5 millió fo−
rintja?
Kiszli K.: − Nincs 2,5 millió forin−
tom. (…) Az idén különösen nagy
volt a forgalom a paprika miatt.
Egyszóval nem lehet ráfizetéses ez
a vállalkozás. Persze ehhez kemé−
nyen kell dolgozni az emberek−
nek, nincs ivászat, nincs haver és
potyautas...(…)
−ibrányi−
1989. november, I. évf. 3. szám

2009. december

A malomhegyi
csoda!
Eddig naivul azt hittük, hogy
nálunk csak a Trabantot árusítják úgy, hogy vásárlási
szándékunkat elõre, írásban
kell közölnünk az illetékes kereskedelmi céggel.
Egyik reggel megdöbbenten tapasztaltam, hogy az alig egy hónapja átadott malomhegyi tet-

szetõs kis ABC-áruházban tejet,
kenyeret – de talán mást is –
csak az kapott, aki nem tudom
hány nappal korábban vásárlási
szándékát elõre, írásban jelezte
(még egy lépés és elõleget is
kérnek, mint a Merkur). (…)
Nándori Lajos
1989. november, I. évf. 3. szám

Csoda lenne
az ésszerûség?
(…) Az ABC néhány hetes vagy
hónapos üzemelése alapján
nem lehet elegendő tapasztalot
szerezni a vásárlók mennyiségi
igényeiről. Ezért folyamodtunk
a kisboltok gyakorlatának eddig
jól bevált előjegyzéses módszer
alkalmazásához (…) Alapvető
cikkek ellátásában hiányt na−
gyon ritkán tapasztalok (kivétel

az országban előforduló hiány−
cikkek, pl. étolaj, pirosarany
stb.) (…) A mai gazdasági hely−
zetben felelőtlen árurendelést
és pazarlást nem engedhetünk
meg magunknak, dolgozóinkat
is erre ösztönözzük. (…)
Dr. Müller Jánosné
Paks és Vidéke ÁFÉSZ
1989. december, I. évf. 4. szám

Milyen legyen?

A Jámbor Pál Társaság
Ludmány Ottó festőművészt
kérte fel, hogy az összegyűjtött
információk és a heraldika sza−
bályai alapján alkossa meg
Paks város új címerét. (…) Ar−

ra kérjük tisztelt polgártársain−
kat, hogy véleményüket írják
meg a szerkesztőség címére.
(…)
Jámbor Pál Társaság
1989. december, I. évf. 4. szám

Telt házas
tanácsülés
(…) Napirendre került a Marx tér
Szent István térré történő vissza−
keresztelése, melyet a Magyar De−
mokrata Fórum helyi szervezete
már év eleje óta szorgalmaz és
aláírásgyűjtéssel alá is támasztott.
Továbbá javaslatot kellett elfogad−
ni a DNY−i városrész három új ut−
cájának elnevezésére. A javaslat
„A” és „B” változatban kerül a ta−
nácsülés elé. Az „A” javaslat virág−
neveket tartalmazott: Orgona,
Szegfű és Tulipán. A „B” változat−
ban a műszaki tudományok jeles
tudósairól lennének elnevezve az
utcák: Jedlik Ányos; Kandó Kál−
mán és Puskás Tivadar neve jött
szóba. A tanácsülés egyhangúlag
jóváhagyta a Marx tér Szent István
térré történő visszakeresztelését,
majd a három új utca esetében a
„B” változatot fogadták el. (…)
−beri−
1989. november, I. évf. 3. szám

És mégis
a véletlen
műve volt?
(…) Ahogy teltek−múltak a hetek,
hónapok, egyre világosabbá vált,
hogy a csapat nem tudja elérni a
kitűzött célt. Sőt, már jóval az
utolsó sípszó elhangzása előtt el−
dőlt, hogy a csapat csoport−utol−
sóként kiesik az NB II−ből. Ezt a
szakvezetés egyértelműen ku−
darcnak könyvelte el. A kudarc
elsődleges okai pedig:
− a szakosztályvezetés hosszú
időn keresztül nem volt egységes,
a feladatok teljesítése helyett a
személyes pozíciók biztosítására
fordította energiáját.
− A játékosok túlértékelték önma−
gukat, nem vették tudomásul,
hogy az eredmény eléréséhez
nem csak képességek, hanem cél−
tudatos, kemény munka szüksé−
ges. Továbbá, hogy életvitelüket is
alá kell rendelni a labdarúgásban
meghatározott céloknak. (…)
−za jó−
1990. augusztus 7., II. évf. 15. szám
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Lebontották a párnázott ajtókat!
Exkluzív interjú Jákli Péterrel
(…)
– Mi a véleménye az alakuló pártokról?
– Én a közönytől félek, nem a pártoktól. Amíg
egy párt nem törekszik kizárólagosságra, amíg
nem hirdeti magáról, hogy minden tudás birtoko−
sa, hogy hozzá képest mindenki más melléksze−
replő lehet csak, addig lelkesedem értük. Látom,
hogy micsoda energiabefektetés szükséges ma−
napság a legcsekélyebb eredmények eléréséhez
is. Ezért tisztelem azokat, akik így is vállalják. A le−

Hirdetés
A paksi halászcsárda vezetője
tájékoztatja a város nótakedve−
lő lakosságát, hogy 1990. feb−
ruár 16−án és 23−án 20 órai
kezdettel magyarnóta−estet ren−
dez HORTOBÁGYI LÁSZLÓ
magyarnóta−énekes közremű−
ködésével.
Helyfoglalás a 11−272−es tele−
fonon, vagy érkezéskor a hely−
színen.
Részvételi díj: 30 Ft/fő.
Mindenkit szeretettel várnak a
csárda dolgozói.
(x)
1990. február 14., II. évf. 3. szám

hetőségeinken belül pedig minden segítséget
megadok, hogy munkájukhoz a legelemibb felté−
telek megteremtődjenek, s kérem őket, hogy a
nagypolitika mellett minél több területen kapcso−
lódjanak be a város életébe is. Én azt szeretném,
ha a pártok megerősödnének és egyik sem nyer−
né túl magát a választásokon. Így lehetne legerő−
sebb a kontroll és a legszélesebb a koalíció. Ma
pedig ez az ország érdeke – úgy hiszem. (…)

– hogy a marxizmus nem bukott meg, hogy az az emberi
eszme evolúciójának szerves
része
– hogy az nem kommunista, aki
a marxista ideológiát hirdetve
valójában meggyalázta azt, létrehozta a korrupció és a romlás
melegágyát szocializmus „fedõnév” alatt (lásd MSZMP). (…)
Paksi Kommunista Sejt

(…) Az alapítótagok száma
meghaladja a száz főt. (…)
*
A főszerkesztő közbekérdez:
– Hogy−hogy te írsz erről?
– Önként vállaltam, mert a mi
családunk is a kettészakított csa−
ládok sorsára jutott. Feleségem
testvére, más rokonai az NSZK−
ban élnek. Én egyébként a '60−
as évek elejétől vallom német
nemzetiségi családba tartozó−
nak magam (akkor nősültem,
feleségem Hollenbach Katalin).
Akkor még nem tudtuk, hogy
felbontják−e leveleinket (néha
nagyon gyanúsak voltak), de
biztosan tudtuk, hogy „komoly
figyelmet” szentelnek rendsze−
resen érkező német rokonaink−
nak és ezzel együtt nekünk is.
Az akkor vállalt identitás ma há−
la Istennek sokkal könnyebb.
Feleségemmel együtt alapító
tagjai vagyunk az egyesületnek.
Dr. Tóth Lajos

1989. december, I. évf. 4. szám

1990. február 28., II. évf. 4. szám

1989. december, I. évf. 4. szám

Mûködik a Paksi
Kommunista Sejt
1989 október 31-én Pakson
egy kommunista sejt alakult.
Szükségesnek láttuk, hogy egy
kommunista sejtet alakítsunk
azért, mert ma még egyetlen
baloldali pártot, mozgalmat
sem látunk a kommunista eszmeiség letéteményesének.
Várunk sejtünk vitaestjeire
minden olyan kommunistát
(párttagot és párton kívülit),
aki egyetért azzal:

Német
nemzetiségi
egyesület
alakult

Vélekedés
az új városi
címertervezetről

A hetvenes években országosan nagy vihart kavaró házak mára – nem a tulipánok miatt! – felújításra
szorulnak, ez kétségtelen. A hőszigetelő táblák alatt sorra tűnnek el az oly sokat vitatott tulipánok. (…)
K. Cs.

(...) A beérkezett szavazatok
alapján az itt látható 2−es vál−
tozatra voksoltak a legtöbben, a
véleményt nyilvánítók 80%−a.
(...)

1990. január 31., II. évf. 2. szám

1991. január 17., III. évf. 1. szám
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Nyílt levél

Lakótelepi
piac
Végre elkészült és átadásra ke−
rült a lakótelepen a MAKONA
Kisszövetkezet által készített
tervek alapján az új piac.
Az épület megjelenése impo−
záns, de emberléptékű. (…)
Az üzemeltetés, a piac beveze−
tése az üzleti életbe nagyon
fontos dolog. Ehhez a lakos−
ság segítsége nélkülözhetet−
len. Az, hogy a megszokott
bevásárlási útvonalat meg kell
változtatni, vagy néhány lé−
péssel meghosszabbítani, nem
is olyan egyszerű dolog, de ha
azt akarjuk, hogy egy jól mű−
ködő piacunk legyen, a közte−
rületen való árusítást meg kell
szüntetni és bevinni a fűtött,
fedett vásárcsarnokba. (…)
−N. G.−
1990. január 15., II. évf. 1. szám

Kávéház
a piacból?
(…) Hallottam róla, hogy Ja−
pánban az a bevált szokás, hogy
a leendő parkokat először kije−
lölik, a járókelők kitapossák a
legrövidebb utakat, az lesz majd
a járda. (…) Magyarországon
fordítva vannak a dolgok. Elő−
ször megépítjük, kialakítjuk és
ha nem jó? Tévedtünk. Gyak−
ran bizony elég költségesek té−
vedéseink. Így történt ez váro−
sunkban is a lakótelepi piac épí−
tésénél. (…) Gondolt−e valaki
arra, hogy azok az őstermelők,
akik a városba hozzák áruikat és
akik helyben termelnek, fel−
másznak−e nehéz kosaraikkal a
hegyre? (…) Olyan hírek is ter−
jengenek a városban, hogy nyu−
gati vállalkozó jelentkezett a pi−
ac megvásárlására. (…) Kávé−
házról esett szó az előzetes
megbeszéléseken, de ez még
nem lezárt téma. (…)
Kiss Gáborné
1990. július 10., II. évf. 13. szám

Németh Miklós miniszterelnök−
höz.
Városunk tanácsa mai ülésén
egybehangzó szavazattal felhá−
borodását fejezte ki dr. Csehák
Judit miniszterasszony azon ha−
tározata miatt, amelyben eluta−
sította a Paksi Atomerőmű Vál−
lalatnál keletkező kis− és köze−
pes aktivitású radioaktív hulla−
dékok Ófalu térségében való el−
helyezése iránti kérelmet. (…)
Paks város Tanácsa
1990. február 28., II. évf. 4. szám

Itt a piac, hol a piac?
A legutóbbi közmeghallgatá−
son Fekete Béla egy lakótelepi
piac kialakítását kérte. Erre al−
kalmas helyként az Ürgemezőt
vagy pedig a sportcsarnok
melletti térséget jelölte meg.
Véleménye szerint a szombati
piaci nap nem zavarná az óvá−
rosi piac forgalmát, ugyanak−
kor igényelnék a fenti lakosok.
(…) Ezért épült az úgynevezett
vásárcsarnok, amelyben most
üzletek és szórakozóhelyek
vannak. Zárt udvara miatt nem

volt alkalmas piaci forgalom le−
bonyolítására, idegenkedtek
tőle az árusok. A Villany utcai
piac kiépítése és a forgalom
zavartalanabbá tétele a cél. (…)
A tervek közt szerepel a piac−
tér befedése, valamint körben
üzletek építése. Az elképzelé−
sek szerint egész hetes nyit−
vatartással működne a piactér,
erre azonban nem biztos, hogy
igény lesz. (…)
Préházi Ildikó
1995. január 20., VII. évf. 3. szám

Az ESZI-USZI
egy éve
Lassan egy éve történt. Elérkezett egy nap, 1989. február 13. Ez a nap is úgy indult,
mint a többi, mégis a paksi
emberek számára csaknem
történelmi
jelentõségûvé
vált. Hozott valami újat,
amire már nagyon régen
vártak. (…) Egy tanuszoda
nyitotta meg kapuit ezen a
napon közönsége, a paksiak
elõtt. Erre telt a „téglajegyekbõl”, a társadalmi munkából, a paksi vállalatok, s

nem utolsósorban a PAV támogatásából. Eleinte különbözõ mendemondák keringtek a városban. („Az uszoda
biztos a pavosoké lesz, a város lakói nem használhatják.”) Az eltelt napok és hetek eloszlatták ezeket a híreket, és azóta a város lakói
közül sokan kipróbálták az
uszoda kéken csillogó vizét.
(…)
Az ESZI-USZI dolgozói
1990. február 28., II. évf. 4. szám

Tájékoztató
a városi
kapitányságon
(…) Nagy gondot jelent Pakson
az ittas vezetések számának nö−
vekedése. 1989−ben 68 alka−
lommal regisztráltak ittas veze−
tést. Ezek zöme úgy derült ki,
hogy közben balesetet okoztak,
vagy szenvedtek. Azon szemé−
lyek, akik rendszeresen isznak
és úgy vezetnek, jóval többen
vannak – erre sok jel utal,
mondta Oláh László.
Az elmúlt évben különösen sok
gondot okozott mind a lakos−
ságnak, mind pedig a rendőr−
ségnek a hengerzáras betörések
számának növekedése, a gázpa−
lack− és színesfémlopások gya−
korisága, a sok gépkocsifeltörés
és a brutális telefonrongálások.
(…)
−BM.−
1990. április 3., II. évf. 6. szám

Videomozi
Március 16−án
LÁNYOK ÁTLÁTSZÓ
BUGYIBAN
(színes, szinkronizált spanyol
szexfilm 18 éven felülieknek!)
Belépődíj 30 Ft.
1990. március 14., II. évf. 5. szám
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Szükség van
egy nagy
áruházra!

Mi legyen
vele
A volt MSZMP székháza ez év
januárjától a városi tanács tu−
lajdonába került. Szakembe−
rek bevonásával megkezdő−
dött annak vizsgálata, hogy
mire lehetne hasznosítani az
épületet. (…) Volt olyan el−
képzelés is, miszerint a jelen−
legi tanácsi épületet alakítsák
át egészségügyi objektummá,
a tanács pedig költözzön át a
volt székházba. Közben kide−
rült, hogy a tanács épülete
szerkezetileg nem viselné el
ezt az átalakítást.
Jelenleg holtponton van az
ügy, a volt székház bezárva, a
fűtési rendszer alapfokon mű−
ködik, mert ha kikapcsolnák,
akkor tönkremenne. Ez azt je−
lenti, hogy a havi fenntartási
költség eléri a 100 000 Ft−ot.
Azzal a kéréssel fordulunk a
tisztelt olvasókhoz, hogy írják
meg véleményüket: hogyan
hasznosítsuk, mire használjuk
fel ezt a 60 millió forintért
épített székházat.
−a szerkesztőség−

(…) Rauth Jánossal, az áfész el−
nökével beszélgetek a város el−
látásáról, az áfész szerepéről.
(…) – Pakson érezhetően gond
van az iparcikk− és a ruházati el−
látásban, amin csak egy komo−
lyabb áruház felépítése segíthet.
Éppen ezért javasoltam a Hír−
nökben, hogy a volt pártházból
áruház legyen. (…)
B.M.
1990. június 26., II. évf. 12. szám

Dobra vert
pártház

1990. január 31., II. évf. 2. szám

Egészségügy,
hogyan
tovább?
(…) A volt pártház jelenleg
üresen áll, hasznosításáról
rövidesen határozni kell. Az
utolsó tanácsülés elvi dön−
tést hozott, elsőbbség: az
egészségügyé. Orvos−egész−
ségügyi vezetőkkel, műszaki
szakemberekkel konzultálva
a következő tervet dolgoztuk
ki. Az épületből egészség−
ügyi központot alakítanánk
ki. (…)
Dr. Brázay László
1990. március 14., II. évf. 5. szám

Egészségügyi
központ lesz
a volt pártházból?
(…) Átalakítása az irodákból
orvosi rendelõvé mûszakilag
ugyan megoldható, de igen
nagy költséggel, és egy meglévõ beépített bútorral felszerelt tapétázott, szõnyegpadlós
helyiséget kell szétbontani,
vízzel, szennyvízzel, megfelelõ padlóburkolattal ellátni,
csempézni, villanyt átszerelni
stb. (…) Hosszabb távú elõregondolkodást feltételezve
az egészségügy problémáit a
jelenlegi SZTK-épület bõvítésével lehetne megoldani.

(…) Megmaradna ráadásul a
pártház épülete, amelyet valódi funkciójának megfelelõen lehetne használni, irodáit
bérbe- vagy eladni; a volt
munkásõrség helyiségébõl
pedig pl. raktáráruházat, bemutatótermet, szakmunkásképzõt stb. lehetne kialakítani. (…)
Nagy Gáborné, Klenk Csaba,
Kern Andrea, Nagy István,
Lovász Aranka, Várszeginé
Németh Mária
1990. június 12., II. évf. 11. szám

Vevőre vár a Dózsa György úti
volt MSZMP−ház épülete, amely
jelenleg több kisebb−nagyobb in−
tézmény, vállalkozó irodahelyi−
ségéül szolgál. (…) A régi, hatá−
rozott idejű szerződések február
17−én jártak le, kivéve az egyik
legnagyobb bérlőjét, a Munka−
ügyi Központét, amelynek e hó−
nap 15−e volt a határidő. Ezt kö−
vetően a hivatal mindenkivel
egy ideiglenes, de határozatlan
időre szóló szerződést köt,
amely az épület eladása esetén
szűnne meg és kiköltözésre szó−
lítaná fel a bérlőket. (…) Többen
már kiköltöztek az épületből. A
kínai diszkont helyére lehet,
hogy a TelePaks, a városi televí−
zió költözik. Az intézmény már
régóta helyhiánnyal küzd a Ba−
bits Mihály utcai társasház leg−
felső emeleti stúdiójában.
P.I.
1996. március 22., VIII. évf. 11. szám

Paksi Áfész
uborkatermesztésre
vállalkozókat keres.
Bővebb felvilágosítás az
áfész felvásárlási osztá−
lyán, Paks, Lenin u. 3.
Tel.: 10−611/38.
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Az utolsó
kútbíró
Sietek hozzátenni, hogy a Vö−
rösmarty utcáról van szó, ahol
Feil József volt az utolsó megvá−
lasztott kútbíró.
A törpevízmű−hálózat megépü−
lése előtt – 1963 – úgynevezett
kútközösségek jöttek létre min−
den utcában. (…) A kútközössé−
geket évente legalább két alka−
lommal összehívták és megbe−
szélték a tennivalókat. A kútbíró
kútkönyvet vezetett, ebbe volt
feltüntetve, ki mennyi kútadót
fizetett be. Mivel a víz nagy
kincs volt, ezért a közösségek
zárták kútjaikat, és csak akinek
kulcsa volt a kúthoz, az tudott
vizet merni. Előfordultak vízlo−
pások, főleg éjjel. (…)
−eg−
1990. június 12., II. évf. 11. szám

Szennyvíz−
helyzet 1990.
Paks
Város
Tanácsának
1990. éves fejlesztési tervé−
ben szerepel 1,5 millió Ft−tal
a városi szennyvíztisztító telep
bővítésének tervezése. (…)
Paks szennyvíz−csatornázatlan
városrészei a Rákóczi, Pál,
Györkönyi utcáktól északra
eső terület a Virág utcáig, Pe−
tőfi utca és környéke, vala−
mint az Alvég. (…)
−L.A.−
1990. április 17., II. évf. 7. szám

A „Pöttyös” sorsa beteljesült
Paks egyik jellegzetessége „a
Bárka”. Az elmúlt évben „Papi”
névvel új bárkát avatott a Halá−
szati Tsz. A kiöregedett Pöttyöst
múzeumba szánták mind a szak−
emberek, mind a közvélemény.
(…) A Tanuszoda előtti téren kí−
vánták felállítani. (…) Ez volt a
terv, majd kiderítették, hogy

nem érdemes megmenteni és
költséges is lenne. Ezért a HTsz.
eladta egy magánszemélynek
deszkaértékesítés címén 5000
Ft−ért.
Paks, a vízparti város, nem
őrzött meg semmit a vízimal−
mokból, a halászati eszközök
raktáron várják a múzeum

Gyógyító víz Gyapán
„De ha csak hiszünk
a Szentháromságban”
A szájhagyomány szerint 1885−
ben egy Meleg Mária nevű lány−
nak háromszor jelent meg a
Szűzanya a gyapai kápolna mö−
götti forrásnál. 1886−ban kegy−
hellyé nyilvánították és zarándo−
kok jártak a forráshoz és a kút−
hoz. A kút vizétől csodás
gyógyulások történtek. (…) A
forrásnak már csak a medre ma−
radt meg, ám a kútban még van

Jól−rosszul gondozott zseb−
kendőnyi területre látok kony−
hám ablakából. A köré épített
3 ház 56 lakása lakóinak eny−
nyi jut a természetből. Mosta−
nában, hogy házunk előtt
megépült a széles járda meg
az út is, autós szomszédjaim
csak a fűben parkolnak. Hiába
a sok beton, az ott áll üresen,

víz. Tisztításkor még aknát is
emeltek ki az iszapból – szeren−
csére nem robbant fel. A tisztí−
tás után április 1−jén a
németkéri plébános úr közre−
működésével ismét felszentelték
a kutat. Kern János felesége az−
óta forralás nélkül issza a kút vi−
zét, ettől remélve gyógyulását.
(…)
Beregnyei

megnyitását, a Duna−part ren−
dezetlen. Közben az Ürgeme−
ző felé terjeszkedünk, a sivár−
homokos területet lépésről lé−
pésre építjük be. Minek ne−
künk a Duna? Megérdemel−
jük?
−be−
1990. április 17., II. évf. 7. szám

Nem
ivóvíz!
(…) a tudósítás megjelenése után
a Köjál megvizsgálta a kút vizét
és megállapította: „az elvégzett
vizsgálat alapján a forrás vize
ivóvízként való fogyasztásra nem
alkalmas.” Közben levélben kér−
ték a városi tanács főmérnökét:
helyeztessen ki táblát a kútra, ez−
zel a felirattal: „NEM IVÓVÍZ”.
1990. július 24., II. évf. 14. szám

1990. április 26., II. évf. 8. szám

A zöldért!
de a Wartburg, Trabant, Lada
ott áll napestig a gyepen a
szemeteskonténer társaságá−
ban. Nem értem az autósokat.
Már nem is a tehetetlen düh
vezeti tollamat, csak a kíván−

csiság. Miért nem szeretik, vé−
dik a parányi zöldet? Nincs
igényük fűre, fára, bokorra,
pihenőpadra, gyerekünknek
portalan játszóhelyre? Ha
mégis, ne tegyék tönkre a há−
zaink közti alig−parkot. Állja−
nak autóikkal a betonra.
HÁ
1990. július 10., II. évf. 13. szám
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Megújuló téglagyár
(…) „A január 10−március 26−ig
tartó átalakítás a téglagyár leg−
újabb kori történelmének legna−
gyobb beruházása volt” – mond−
ja Ritter József gyárvezető.
„Hatmillió forintba került (…) a

kemence kiszolgálását gépesít−
hettük. Azelőtt 50−60 fokos for−
róságban dolgoztak ott a mun−
kások, ez most megszűnt. Há−
rom új targoncával végzik az
anyagmozgatást. Az egységra−

kattól a késztermékig emberi
kéz nem érinti a téglát. Az átala−
kítás után az addigi napi 18−20
ezres átlag helyett a 30 ezres át−
lagot is elérhetjük.” (…)
1990. május 15., II. évf. 9. szám

A téglagyárhoz is van hűség
(…) Óriási a csökkenés, az elő−
rejelzések azt mutatják, hogy a
piac beszűkült, pedig a gyárban
az elmúlt években több mint 6
milliós beruházás történt. (…)
– Mi van akkor, ha tartós lesz a
recesszió?
– Nos, ha a keresletcsökkenés
tartós lesz, akkor szakaszos,
részleges üzemvitelre is fel kell
készülni.
– Ez mit jelent most, 1991−ben?
– Ebben az évben a fő célunk az
életben maradás. Ma Magyaror−
szágon az ipari ágazatban ha−
sonlóak a gondok. Tervünk az,
hogy az idén az itt dolgozóknak
munkát és fizetést tudjunk bizto−
sítani. Ez egyben azt is jelenti,
hogy a gyár további működése
megmarad.
Megemlítem, hogy több dolgo−
zóm 25−30 éves munkaviszony−

Optimista
lettem
1990. április 19−én este 19
órakor Pakson, a művelődé−
si házban Optimista klub
alakult. (…) Egyelőre még
nem született konkrét prog−
ram (…) „csak” (…) rájöt−
tünk, hogy „emberek” va−
gyunk, hogy a közömbösség
csak felszín, hogy többet ér
egy mosoly, mint egy rúgás,
s hogy lehet beszélgetni, s
nem feltétlen szükséges arra
várni, hogy kezdje más. (…)
Dr. Reggel Mária
1990. május 15., II. évf. 9. szám

nyal rendelkezik. Ha esetleg úgy
alakulna, akkor várják a korked−
vezményes nyugdíjazást. Ezek a
dolgozóink máshol nem is tud−

nának élni és dolgozni. A tégla−
gyárhoz is van hűség.
Eördögh Gabriella

Beiratkoztak
a szakmunkás−
képzőbe

„Önök a jövő
energetikusai”

1991. május 22., III. évf. 7. szám

Népes társaság gyűlt össze júni−
us 19−én a Paks Városi Tanács
I. emeleti folyosóján. Az ünnep−
lőbe öltözött fiataloktól megtud−
tam, hogy ők a szeptemberben
induló szakmunkásképző iskola
leendő elsőévesei. Tizenegy óra
körül a sor elfogyott, s a beírási
adatokból kiderült, hogy a 121
fővel induló iskola
− 66 lányt nőiruha−készítő,
− 20 tanulót épületlakatos,
− 8 diákot ács−állványozó
− és 27 fiút kőműves
szakmára fog képezni.
−K.Gy.−

A Budapesti Műszaki Egyetem
(BME) Gépészmérnöki Kar
energetikai üzemmérnöki sza−
kának hallgatói 1987. szeptem−
ber 7−én kezdték meg tanulmá−
nyaikat Pakson, az ESZI−ben.
Elröppent a hat félév, és 1990.
június 28−án dr. Bede Gábor, az
államvizsga−bizottság elnöke a
címként idézett szavakkal kö−
szöntötte a frissen államvizsgá−
zott energetikusokat. 22−en vé−
geztek, ebből 20−an államvizs−
gáztak, 2 fő szeptemberben
fog, mivel a diplomamunkájuk−
kal nem készültek el a megadott
határidőre. (…)
−B.M.−

1990. július 10., II. évf. 13. szám

1990. július 24., II. évf. 14. szám

Az MDF
a nyugodt erő
Paks és vonzáskörzetének
új országgyűlési
képviselője
A választási győzelem másnapján
kerestem fel Paks és vonzáskör−
zetének országgyűlési képviselő−
jét: Figler János református lel−
készt. A fogadtatásból nem érez−
tem a győzelmi mámort. Takarí−
tással volt elfoglalva és néhány
hívőjével tett−vett a lakásban. A
vidéki Magyarország nyugodt,
mindennapi légkörét árasztotta a
hozzá belépőkre.
– (…) Az egyháza hogyan viszo−
nyul a megválasztásához és ho−
gyan alakulhat a sorsa?
– (…) Az egyházi vezetés nyoma−
tékosan tanácsolta a lelkészek−
nek, hogy ne vállaljanak közsze−
replést. Ez viszont törvényerőre
nem emelkedett. Nem tudom…,
engedetlen nem akarok lenni az
egyház felsőbbségeivel szemben
sem. Valahogyan abban a hely−
zetben érzem magam, mint a kis−
gyermek, amikor fölteszik neki
azt a különös és kegyetlen kér−
dést: kisfiam, te most apukádat
szereted jobban, vagy az anyuká−
dat? (…) Amit vállaltam, azt nem
passzióból és unaloműzésből, ha−
nem hitből vállaltam. (…)
Beregnyei Miklós
1990. április 26., II. évf. 8. szám

Egyre reálisabb
veszély a
munkanélküliség
Sajnos lassan, de biztosan emel−
kedik a munkanélküliek száma
Paks és vonzáskörzetében. Eddig
60 fő részesül munkanélküli se−
gélyben, ám az utóbbi hónapok−
ban már havonta 50−60 ember
keresi fel a városi tanács pénz−
ügyi és munkaügyi osztályát.
Egyre több azoknak a száma,
akiknek már jelezte jelenlegi vál−
lalata, hogy keressen új munka−
helyet, mert rövidesen fel fognak
mondani neki. (…)
BM
1990. május 15., II. évf. 9. szám
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2009. december

Egy NSZK vállalkozó
paksi tervei
(…) Jákli Péter: – Én már hóna−
pok óta a vállalkozások ügyében
járom az országot, keressük a kap−
csolatot a külföldi vállalkozókkal.
Ennek eredményeként március
30−án egy NSZK magánvállalko−
zóval szándéknyilatkozatot írtunk
alá. Az illető úr ipartelepet kíván
létrehozni, és a volt Erzsébet Szál−
lót kívánja hasznosítani.
Megállapodtunk abban, hogy
Paks délnyugati részén, a ha−
tos főúttól – Szekszárd irányá−
ba – jobbra 26 hektár területen
épülne meg az ipartelep. (…) A

vállalkozó igényt tartana még a
Táncsics M. út–Konzerv−
gyár–6. számú főút–uszoda ál−
tal határolt területre is, ahol
bevásárlóközpontot szeretne
felépíteni. (…) A volt Erzsébet
Szállót eredeti funkciójának
megfelelően szeretné hasznosí−
tani ez az NSZK vállalkozó. Az
illető úr hotel és casinó nyitá−
sára kér engedélyt, ennek jogi
előkészítésén munkálkodunk
jelenleg. (…)
BEREGNYEI
1990. május 15., II. évf. 9. szám

Mi lesz a volt Erzsébet Szálló sorsa?
A volt Erzsébet Szállóban ma a
Dunavend Kft. irodái találhatóak. A vendéglátó kft. igazgatója
Trojnár József, õt kérdeztem arról, hogyan érzik magukat ebben a szép nagy épületben?
– Nagyon kényelmetlenül, és a
pénztelenség szorongatottságában. 1988 õszén költöztünk az
épületbe, annak emeleti részébe.
Alul egyik oldalon a gyermekét-

keztetés folyt, a másik oldalon
az Erzsébet Étterem mûködött,
és az emeleti nagytermet a mûvelõdési ház mûködtette. (…)
Az Erzsébet Éttermet 1989 decemberében bezártuk, mert egy
év alatt közel 1,5 millió forint
veszteséget hozott. A ház fûtését
mi végezzük, és ez ismételten 1
millió forint egy évben. Ráadásul a fûtési rendszer korszerût-

Erzsébet Szálló
A testület utolsó napirendi pont−
ként Fonyó Lajos előterjesztését
fogadta, amelyben az Erzsébet
Szálló városházzá alakításáról
szóló tervpályázat kiírását java−
solta. Eszerint november 30−ra

tervpályázat kiírásával bízta meg
a testület a polgármestert és ez−
zel együtt a Deák−ház képtárrá
alakítására is november 30−ig
kiírja a tervpályázatot.

gatta, hogy az Erzsébet Szállót városházaként hasznosítsák, így ezt a pontot egyértelmûen törölték a tervbõl. (…)
1997. április 4., IX. évf. 12. szám

(…) Többen hangoztatják azon
véleményüket, miszerint az Erzsébet Szállót a PAV-nak kellene eladni. A vállalatot kellene
rábeszélni, hogy alakítson ki itt
egy reprezentatív szállót, hiszen a vállalatnak igen kiterjedt külföldi kapcsolatai vannak. (…)
-ós1990. október 30., II. évf. 21. szám

A város jegyzője:

Dr. Blazsek Balázs

1996. október 11., VIII. évf. 37. szám

Városunk jövőjéről
tanácskoztak
a képviselők
(…) Elhangzott: a rendezési
tervvel kapcsolatban, a lakosság véleményét tudakoló kérdõívek tanúsága szerint, az
azt kitöltõk 92%-a nem támo-

len, szakaszosan nem üzemeltethetõ. A radiátorok és csövek
korrodálódtak, szinte hetente
kell valamit javítani. Az épület
vizesblokkjaira ugyanezt tudom
elmondani. Ezért az emeletrõl
leköltöztünk azokba a helyiségekbe, ahol a diákétkeztetés
folyt, a gyerekétkeztetést pedig
átvittük az Erzsébet Étterem helyére.

(…) Először a Paksi Városi
Ügyészségen helyezkedtem el (…)
Szekszárdra kerültem (…) Szere−
tem a munkámat, de a várost
még jobban. Haza vágytam és
ezért pályáztam meg ezt az állást.
– Hogyan élted meg az utóbbi egy
év nagy társadalmi átalakulását?

– Szerencsére az ügyészségen si−
került megvalósítani, hogy a jó
szakemberek maradtak. Az új ve−
zetés senkit nem kényszerített ar−
ra, hogy megváljon az ügyészség−
től. (…) nem a pletykák alapján
értékelte az emberek múltját. Min−
denkinek lehetőséget biztosítottak
arra, hogy a munkájával bizonyít−
sa, mit ér! Tehát politikai és egyéb
szempontok alapján nem ítélkez−
tek senki fölött. (…)
Pontosan ezt az elvet kívánom én
is követni. (…) Viszont ha ilyen
nagymérvű az elvándorlás, mint
amilyet tapasztalok, akkor nehéz
helyzetbe kerülünk az új profil ki−
alakításakor (…)
−B−
1991. január 17., III. évf. 1. szám
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Pillanatkép
a vállal−
kozásokról

Makovecz Imre,
építész
Budapest
Tárgy: Tervezési megbízás
Tisztelettel megbízom a paksi
róm. kat. egyházközség nevé−
ben a Paks, Kodály Zoltán ut−
cában kijelölt területen épülő
római katolikus templom
megtervezésével.
Paks, 1987. február 11.
Kolbert Mátyás

Megszólalt
a Szentlélek
templom
harangja
Pünkösd vasárnapján szentelte fel Máyer Mihály megyéspüspök a Makovecz
Imre tervei alapján épült
templomot. A templom harangja 16 óra 55 perckor
szólalt meg elõször, a
többezres (3-4 ezer) tömeg
áhítattal és meghatottan
hallgatta a Passauból érkezett 285 kg-os harang hangját. (…) Az építésre fordított társadalmi munka
mennyisége: 3000 munkanap. (…)
B.M.

***
TÁJÉKOZTATÓ!
Jégpálya nyílik a Táncsics Mi−
hály utcában. Szeretettel várjuk
önöket december közepétől.
1991. december 18., III. évf. 22. szám

Tiltakozás!

gondot azonban a belső tér fala−
inak nedvessége jelenti, ami las−
san kúszik felfelé. (…) Az egy−
ház szeretne minden szépséghi−
bát – felpúposodott járólapokat,
málladozó vakolatot, beázó fala−
kat – nyomtalanul eltüntetni a
Szentlélek templom pünkösdi
születésnapjára.
1996. április 12., VIII. évf. 14. szám

1990. augusztus 21., II. évf. 16. szám

Felújításra vár a
Makovecz−templom
(…) Mára (…) kiderült, hogy a
Szentlélek templom néhány
szerkezeti megoldása nem állta
ki az idő próbáját. Néhány éve
az atomerőmű szakemberei se−
gítésével kicserélték a tetőablak
megrepedt üvegtábláit és a vilá−
gítóablak elöregedett szigetelé−
seit. (…) Sajnos nem csak ez az
egyetlen probléma (…) A fő

1990. július 24. II., évf. 14. szám

Tisztelt Országgyűlés!
Mi, a Paks és Vidéke Ipartestü−
let vállalkozói, tiltakozunk az ál−
talános nyugtaadási kötelezett−
ség ellen! (…) A nyugtaadási kö−
telezettség nem a vállalkozói
kedvet növeli, hanem csökken−
tőleg hat, mert az egyszemélyes
üzleteknél vagy szakmagyakor−
lásnál az üzletmenet zavartalan−
ságát csak további személy fel−
vételével tudnák biztosítani. (…)
A pénztárgép beszerzéséhez
szükséges tőkét, amennyiben
erre kötelezve vannak, csak
bankhitelből képes beruházni,
kemény és igazságtalan kamat
mellett. (…)
Paks és Vidéke Ipartestület

1990. június 26., II. évf. 12. szám

Nem árt ha tudjuk,…
hogy a Paks és Környéke
Munkanélküliek Egyesülete
1991. november 5−én meg−
alakult. A legközelebb tartan−
dó soros összejövetelét a Pak−
si Polgármesteri Hivatal föld−
szinti termében tartja.

1990. április 1-jétõl az új vállalkozói törvény alapvetõ változást hozott, leegyszerûsítette
a vállalkozói igazolvány
megszerzését. (…) Áprilistól
96 igazolványt adott ki a tanács
szakigazgatási szerve – Czápné
Wolf Mária elõadó. Eddig csak
két kérvényezõt kellett elutasítani, mert az állami monopóliumként fenntartott tevékenységre próbáltak vállalkozni.
Mellesleg ez a két személy
levél- és folyóiratkézbesítést
kívánt szervezni, ám az új
postai törvény még nem jelent
meg, így maradt a posta privilégiuma a levél-, csomag- és
folyóiratterjesztés. (…) A vállalkozások fõbb területei: a
divat-bazár-ajándék a legtöbb,
majd a kõmûves és közúti árufuvarozó. Van már kutyakozmetikus, sok a mozgó
büfés, van mezõgazdasági gépkölcsönzõ és hulladékgyûjtõ.
(…)
-s-

Paksi Hírnök

Beszámoló
a városi tanács
1985−1990−ben
végzett
munkájáról
(…) 1. A városi tanács gazdál−
kodása
(…) Míg 1985−ben 266,8 mil−
lió forinttal gazdálkodtunk,
1990−ben már 515,6 millió−
val. Az éves pénzalapon felül a
városi feladatok ellátását, a la−
kossági igények kielégítését
évenként 80−200 millió forint−
nyi megtermelt társadalmi−
munka−érték is szolgálta. (…)
(…) Intézményeink működésé−
nek költségeire a pénzeszköze−
ink 66%−át, beruházásra 34%−
át fordítottuk. (…)

Személyes
megjegyzéseim
(…) A pénzügyi pozícióink
más városhoz képest stabilak.
Sikerült a város érdekeinek
szolgálatába állítani a gazdál−
kodó szerveket, köztük a leg−
nagyobbat, a PAV−ot is, és
nem utolsósorban a lakossá−
got. (…) Ez a város már meg−
szokta ezt az ütemet. (…) A ta−
nácsnak nem kellett költenie a
szakközépiskola, a főiskola, a
tanuszoda, a sportcsarnokok
és az ASE Sportegyesület mű−
ködésére. A város többi intéz−
ménye is jelentős anyagi támo−
gatást kapott eseti jelleggel
vagy rendszeresen. Enélkül a
város gazdálkodása összerop−
panhat. Amíg ez az összeg
nem hiányzik, addig nem fogja
észrevenni senki. (…) Tovább−
ra is szükség van az összefo−
gásra, anyagi alapok nélkül az
új önkormányzat legfeljebb az
utcanevek megváltoztatására,
válságmenedzselésre vállalkoz−
hat. (…)
A leköszönő tanácsi appará−
tus nevében: Jákli Péter
tanácselnök
1990. szeptember 4., II. évf. 17. szám
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Részlet egy 30 éve készült
fejlesztési tervből
(…) Miután átlapoztam, megle−
petten summáztam magam−
ban, hogy az akkori időben ter−
vezett dolgok szinte kivétel nél−
kül megvalósultak. Az egyik
ilyen kivétel a csónakház és a
Duna−part hasznosítása. (…) az
1970−es évek elején a tégla−
gyárral szembeni partszakaszt
szemelték ki a csónakházak he−

lyének. (…) az erőmű−építkezé−
sen (…) van bőven elfekvő csar−
nokelem panel, nem használ−
ják, jelképes összegért vegye át
a tanács. Ezekből az elemekből
három nagy csarnok tellett vol−
na ki, az egyikben a halászok
kaptak volna helyet, és egy kis
fiókcsárdát is nyithattak volna
itt. A másik csarnok az erőmű

csónakháza lett volna, míg a
harmadik a község csónakjait
fogadta volna be.
Ám addig húzták−halasztották az
intézkedéseket, míg ebből sem
lett semmi. A panelokból vi−
szont felépítették a Volán−telep
csarnokait. (…)
−ibrányi−
1990. június 12., II. évf. 11. szám

Csónakház
(…) Több évtizedes probléma,
mert a régi épületek és területek megszûntek, az üzemeltetõk meghaltak vagy elköltöztek a községbõl. Jó 20-25 éve a
KISZ-szervezet kezdeményezte megépítését a jelenlegi
nyugdíjasház udvarán, de az
alapásást követõen az összegyûjtött pénzösszeg (több tízezer forint) eltûnt a múlt rend-

szer „süllyesztõjében”. Errõl
több akkori KISZ-vezetõ talán
nyilatkozhatna.
A konzervgyári turisztikai szakosztály is kísérletezett a megvalósítással, de abból sem lett csónakház. Jelenleg két elgondolás
kínál megvalósítási lehetõséget.
Ha lenne egyéni vállalkozó, aki
kellõ felmérés után fantáziát látna egy csónakház létrehozásá-

ban. A másik, valamiféle szövetkezeti formában egy érdeklõdõ csoport – esetleg benne csónakjavításhoz értõ szakemberrel
– együttesen vágna bele. A helyet az önkormányzat biztosíthatná. Egy-két „vízimádó” szorgalmas agitációs munkája is
eredményes lehetne. (…)
Szentesi Alajos
1992. június 17., IV. évf. 13. szám

Nemzetközi táborban
az anyagi fedezetet. Bajor Pé−
ter mindezért megírta szá−
munkra élményeit napló for−
mában (…)

Helyzetünk
Európában –
gyerekszemmel
Bajor Péter, a paksi II. Sz. Ál−
talános Iskola 8. osztályos ta−
nulója a nyáron (augusztus
6–20−ig) a megyei úttörőszö−
vetség delegáltjaként részt ve−
hetett
Belgiumban
–
Gemmenichben – egy nem−
zetközi úttörőtáborban. Azért
utazhatott el, mert a Paksi
Hírnök biztosította számára

Európa és Magyarország vi−
szonya mostanában gyakran
szóba kerül. Sokan találgat−
ják, mennyi időre van még
szüksége hazánknak a „csat−
lakozás”−hoz. Én a gazdasági
kérdéshez nem értek, de a
nyáron eljutottam Európába.
(…) Láttam tiszta utcákat,
papírfecnivel a kézben hulla−

dékgyűjtőt kereső járókelőket
(…) Láttam szolgálatkész,
nyugodt eladót, türelmes
vevőt… Autóbuszvezetőt, aki
megvárja a fél percet késő
utast… Pedig „Európában”
sem élnek gondok nélkül az
emberek! Mégis tisztelik egy−
mást, becsülik egymást, igye−
keznek
megérteni
a
másikat… Hazánkban mind−
ez szintén elérhető. Csak tő−
lünk függ, mennyit valósítunk
meg az emberhez méltó világ−
ból…
Az „Európa−ház” előszobájá−
ban vagyunk? Korántsem. De
a szívélyes házigazda betessé−
kel majd minket ide, ha előbb
bekopogtatunk…
Tisztán,
csendesen, nyugodtan…
Bajor Péter
1990. szeptember 18., II. évf. 18. szám
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Aki az első kapavágástól
kezdve jelen van

Az energetikai
kormányzat
lemondott a
paksi atomerőmű
Beszélgetés Szabó József általános vezérigazgató−helyettessel
bővítéséről

(…)
– Annak idején egy egész ország
fogott össze az építkezés érdeké−
ben. Ma mintha majdnem egy
egész ország fogna össze a to−
vábbépítés ellen. Nem gondolja?
– Ennek sok jele. Már mondtam:
ezt a beruházást nem ismerte
meg az ország, pedig a mű biz−
tonságos, nemzetközi összeha−
sonlításban jól megállja a helyét.
1989−ben a világ 330 működő
blokkja közül a paksi három
blokk az első tíz között szerepel.

Ezen kimagasló eredményeket
lesöpörték az asztalról az ófalui
vitával, melynek hordaléka az
lett, hogy a szakemberek is el−
vesztették szakmai hitelüket.
Olyan vélemények váltak hiteles−
sé, amelyeket nem lett volna sza−
bad elfogadni, s a szakmai dön−
tés helyett politikai döntés lett
Ófaluból.
– Mi a helyzet a továbbépítés−
sel kapcsolatban?
– Nincs újabb fejlemény. Kor−
mánydöntés született arról, hogy

Felhívás
a paksi atomerõmû bõvítése
elleni tiltakozásra
Felhívjuk (…) hazánk valamennyi józan gondolkodású és az utókor népének sorsáért felelõsséget érzõ magyar állampolgár figyelmét, hogy aláírásukkal tiltakozzanak a „Petõfi Népe” címû
megyei napilapban közölt francia tervek alapján
építendõ két 960 megawattos atomreaktor ellen!
Indokaink:
1. Az az állítás, hogy a néhány hete gyûjtött
közvéleménykutatás alapján az ország lakosságának több mint fele az atomerõmû bõvítése
mellett voksolt nem reális, mert településenként minimális létszám volt megkérdezve, s az

a szovjet 2 db 1000 MW−os
blokk építését felfüggesztik és
alaperőmű létesítésére döntés
csak 1992−ben szükséges. Jelen−
leg tárgyalások folynak nyugati
tőke bevonásával épülő atom−
erőművek ajánlatairól. Vélemé−
nyünk az, hogy az ajánlatok kö−
zül minél gyorsabban ki kell vá−
lasztani a legjobban megfelelőt,
és el kell kezdeni a létesítési
munkákat. (…)
−BM−
1990. október 1., II. évf. 19. szám

atomerõmû környezetszennyezõ hatásának ismerete nem kielégítõ. (…)
Dunaszentbenedek Község
Önkormányzati Képviselõ-testülete

(…) Jelenleg új telephely után
kutatnak arra az esetre, ha a
parlament úgy dönt, hogy
atomerőmű−építéssel oldhatók
meg az ország energiagondjai
(…) A kormányzat továbbra
sem foglalt még állást arról:
alapvetően
a
lignit−,
a
feketekőszén− vagy az atom−
energia−felhasználásra építsen−e
az energiapolitika. (…) Az
atomerőmű−építtetés ma még
olcsó volna, mivel ezen a
területen egyelőre kínálati a
piac, de egyre több nyugati
ország oldja fel atomerőmű−
építési moratóriumát és ez
felverheti az árakat. (…)
1994. február 23., VI. évf. 4. szám

Az atomerõmû véleménye
(…) Látogassanak el az atomerõmûbe,
tájékozódjanak a helyszínen, gyûjtsenek hiteles
információkat. Fel kell ismerni, hogy nem csak
az erõmûben dolgozó szakemberek felelõssége
nagy, hanem az önkormányzatoké is. Könnyû
ugyanis a szakmailag tájékozatlan embereket félés valótlan információkkal sokkolni, tiltakozásra
ösztönözni, sokkal nehezebb tényszerû, hiteles
tájékoztatással reális képet kialakítani. (…)
Maróthy László nukleáris igazgató
1991. augusztus 14., III. évf. 13. szám

Hírek, információk
Az Erőmű Fejlesztési Pályáza−
ton, már biztos, hogy a Paksi
Atomerőmű is pályázik kétszer
600 MW−nyi blokk telepítésé−
vel – tudtuk meg Maróthy
Lászlótól a Paksi Atomerőmű
Rt. Igazgatóság elnökétől. A
Paksi Hírnök megtudta, az
erőmű megvásárolta a tendert,
és mivel megfelel a pályázati
kiírásoknak, ringbe száll. A
pályázat két fordulós lesz, és

ha az erőműnek kedvez a sze−
rencse, az Atomtörvény értel−
mében az Országgyűlésnek
meg kell szavaznia az atom−
erőmű bővítését. A tervek sze−
rint 2004−2006−ra a két blokk
elindulhat, és Maróthy László
bízik abban, hogy így megol−
dódik majd a többi blokkon
felszabadult szakember−gárda
elhelyezésének problémája.
1997. augusztus 15., IX. évf. 28. szám

A megosztott
város
Fiatal eladó az ABC−ben:
(…)
„– A falusi fiatalokat lenézik. Ha
a boltba bejön egy PAV−os – fő−
leg, ha egyenruhában van –, azt
sem tudja, hogy tegye magát,
és elvárja, hogy körülötte ugrál−
junk és a legjobb árut neki ad−
juk. Az idejöttek általában mind
beképzeltek.”
„– Különböző kasztok van−
nak. PAV−os, paksi; aztán a
paksi, de PAV−os dolgozó
megint más megítélés alá tar−
tozik. Fura helyzeteket teremt
az élet: Engem, aki magyar
vagyok, s egy magyar város−
ban munkát vállaltam, idegen−
nek titulálnak azok a tősgyö−
keres paksiak, akik végered−
ményben valamikor betelepült
svábok voltak.”
(egy „amatőr etnológus”)
(…)
1991. május 8., III. évf. 6. szám
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Meghalt a király! Éljen a király!

Városunk polgármestere:
Bor Imre
1990. október 25−én 14 órára
hívták össze az alakuló önkor−
mányzati testületi ülést. (…) A
titkos szavazást követően a meg−
választott polgármester letette a
hivatalos esküt. Az eskü utáni
rövid székfoglaló beszéde így
hangzott: (…) Úgy gondolom,
ha a pártharcok, személyes
presztízscsaták színterévé válna

az önkormányzat munkája, az
még egy jól működő gazdaság−
ban−társadalomban is csődhöz
vezetne. Ma, amikor országunk
állapota semmiképpen nem ne−
vezhető paradicsominak, ezer−
szeresen érvényes az összefogás
szükségessége. (…)
Beregnyei
1990. november 13., II. évf. 22. szám

Paks város polgármestere értesíti a város lakosságát, hogy minden
szerdán reggel 8 órától délután 18 óráig fogadónapot tart.
1990. november 27., II. évf. 23. szám

Az önkormányzat
hírei és
eseményei

2009. december

Városunk jövőjéről
Beszélgetés Bor Imre polgármesterrel
(…)
– Tudjuk mindannyian, hogy
nagyon kemény év elé néz a vá−
ros és az egész ország.
– Azok az önkormányzatok,
amelyek a szinten tartást meg
tudják valósítani, elmondható,
hogy nagyon jól dolgoztak! Én
semmiféle jelentős beruházás−
ra a következő évben nem lá−
tok lehetőséget, bár tudom,
hogy a városban vannak feszí−
tő gondok. A legégetőbb a
szennyvíztisztító bővítése, ami
szükséges és mindenképpen
elvégzendő beruházás, rövid
időn belül. (…)
– Megfelelőnek ítéli−e meg az
önkormányzati testület összeté−
telét? Konkrétan: sokan úgy ér−

zik, hogy túlsúlyba kerültek a
PAV−osok az önkormányzat−
ban.
– Azt hiszem, nincsenek túlsúly−
ban a húsztagú képviselő−testü−
letben az erőművesek. Nekem
az a meggyőződésem, hogy a
vállalat nagysága, gazdasági po−
tenciálja éppen megfelelő mér−
tékben érvényesült a választá−
sokkor. Ha engem bárki is a
PAV−osok közé sorol, én erre
azt tudom mondani, hogy sem a
saját pártomtól, sem a megvá−
lasztásomat támogató pártoktól,
sem egyéb külső erőktől, vállala−
toktól, intézményektől befolyást
nem fogadok el. (…)
L. Németh Erzsébet
1990. november 27., II. évf. 23. szám

Városi önkormányzati
képviselõtestület (1990–1994)

(…) A (…) testületi ülés 1990.
november 19−én 17 órakor
kezdődött és 20−án 2.30 órakor
fejeződött be. (…)
Nagy vitát váltott ki a nyilvános−
ság kérdésével foglalkozó bi−
zottság előterjesztett anyaga. A
vita után (…) a testület (…) hatá−
rozatával az alábbiak szerint
döntött: (…) a képviselő−testület
üléseinek jegyzőkönyve három
helyen legyen bárki számára
hozzáférhetően elhelyezve, ol−
vasói példányként. Ezek a he−
lyek: a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálata, a városi könyv−
tár, a munkás művelődési köz−
pont könyvtára.
1990. december 27., II. évf. 24. szám

A helyi
iparűzési adóról
(…) A képviselő−testület 1991.
július 1. napjától helyi iparűzési
adót vezet be. (…)
1991. július 17., III. évf. 11. szám

Az 1990. október 14-én megválasztott helyi képviselõink mandátumuk átvételére érkeztek a polgármesteri hivatalba. Hátsó sor (balról-jobbra): Dr. Gálos István, Kõváry László, dr. Hajdók Károly,
Loparits Pál, Király Gyula, Herczeg József, Barnabás István, Faragó Péter, Hajdú János. Középsõ sor:
László Imre, Hanol István. Elsõ sor: Horányi György, dr. Széchenyi Attila, dr. Vábró László, Komáromi János, Szalai Dobos István, Brebovszky János. Hiányzott: Jákli Péter és dr. Rónaky József.
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Nincs oka panaszra a Paksi Konzervgyárnak
Nem kerülnek utcára a konzervgyáriak
(…)
– Schiller úr (…) Ön, mint gazdasági em−
ber, hogyan látja a privatizáció hódítását?
– Magyarországon ma elég nehéz helyzet−
ben vannak a gazdasági vezetők. Rendkívül
dinamikus az átalakulás. A piacváltás felté−
telei még nem adottak. Ahhoz, hogy be
tudjunk törni a konvertibilis piacra, elen−
gedhetetlen követelmény a minőségi áru,

Konzerv−
megoldás
Német üzleti csoport lesz előre−
láthatólag a paksi konzervgyár
tulajdonosa. Türelmük, úgy tű−
nik rózsát terem. Nem siettek el
semmit, kivárták a lehetősége−
ket, lépésről lépésre jutottak elő−
re szándékuk megvalósításában.
Szándékaik pedig komolyak,
pontosan ismerik a piac helyze−
tét, úgy Nyugaton, mint Keleten
egyaránt. (…) Terveiket hosszú
távra készítik, példa erre a Paksi
Konzervgyár esete, hol már
több mint két éve ők határozzák
meg a feltételeket, legyen szó
akár termelésszerkezetről, akár
munkabérekről. Az persze nem
kérdés számukra, hogy a kon−
zervgyár mennyi adóval és tár−
sadalombiztosítási járulékkal tar−
tozik a magyar költségvetés felé,
s ez érthető: fájjon a feje ettől a
kormánynak. (…)

ami a termelőegységek és a háttéripar mo−
dernizálása nélkül lehetetlen. Ehhez tőke
kell. (…)
– Olyan rémhír terjedt el a városban, hogy
külföldi vállalkozó tőkét kíván befektetni a
gyárba.
– Legyen a rémhír igaz! (…)
– Azt is beszélik az emberek, hogy 300 fő−
re csökkenne a gyár dolgozóinak létszáma.

Meg tudjuk nyugtatni a pánikhangulatú ke−
délyeket?
– Ennek semmi alapja nincs. Ekkora céget
nem lehet 300 fővel üzemeltetni. Egyik
szempontunk a leendő tőketárssal szem−
ben a termelés nagyságának biztosítása, a
gyár dolgozóinak munkájára építve. (…)
Kiss Gáborné
1990. október 30., II. évf. 21. szám

Van és lesz munka
a konzervgyárban
Paradicsomos konténerrel
megrakott pótkocsis teher−
autók sorakoznak reggelen−
te a konzervgyár kapuja
előtt. A ládák feliratai árul−
kodnak: Pápáról és még
messzebbről érkezik a szál−
lítmány a gyár paradicsom−
feldolgozó gépsorára. Szor−
gos asszonykezek válogat−
ják, dolgozzák fel konzervvé
a terményt. Hogy mennyi−
ért? Ki, hogy szegődött. A
„törzsgárdatagok” még csak
elfogadható fizetésért, az
idénymunkások a feléért.
Remélhetőleg jövőre még
mindig az előbbiek lesznek
többen. (…)
1995. szeptember 16., VI. évf. 30. szám

1995. szeptember 16., VI. évf. 30. szám

Üzemek és lakások a
konzervgyár helyén?

Nem aktuális
A paksi konzervgyár éttermének
elõterében riadtan ülnek libasorban az
asszonyok. Ki elõszállási, ki dunaföldvári, mindannyian szezonmunkások
voltak ezen a nyáron a gyárban. Autóbusz
hozta-vitte õket, ahogy a mûszakkezdés
megkívánta, volt biztos keresetük erre a
pár hónapra. Szeptember 22-ével ennek
vége – kezükben a felmondás. Tudták,
hogy a sorsukat így írták elõ, hiszen eleve
csak a szezonra szerzõdtek, de mégis

mellbevágta õket a bizonyosság, hogy
már ismét szabadok, mint a madár… A
bizonyosságot ismét a bizonytalanság
váltja fel, vajon sikerül-e valami munkát
találniuk a lakóhelyükön…?
A bizonytalanság azonban átragadt a
konzervgyár állandó, stabil törzsállományában lévõ munkásaira is. Õk vajon
mikor kerülnek sorra, egyáltalán sor
kerül-e az elbocsátásukra? (…)
1995. október 13., VII. évf. 41. szám

Elképzelések szerint a Tolnai úton található
szociális blokkból lakásokat alakítanak majd
ki. A piackutatás során azt tapasztalták:
Pakson a 40 négyzetméter alapterületű gar−
zonokból és a 85 négyzetmétert meghaladó
alapterületű lakásokból mutatkozik hiány.
Az egykori kerékpártároló helyén garázsok
kialakítását, valamint egyedi gázfűtéses laká−
sokat terveznek. (…)
Sólya Emma
1998. november 27., X. évf. 42−43. szám
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Inkább két
hűtőszekrény…
Annak eredtem nyomába, hogy
milyen volt az év végi vásár a ke−
reskedelemben. Talán a legna−
gyobb forgalmat a TITÁN bo−
nyolította le. Tizennégy millióval
zárta az év utolsó hónapját. El−
maradtak az apróbb ajándékozá−
sok, s helyette az emberek tartós
használati cikkeket vásároltak.
Az üzlet felkészült a pénzbefekte−
tők rohamára. (…) Olyanok is
akadtak, akik tartaléknak vásárol−
tak tévét, hűtőt, villanybojlert, s
általában értékesebb műszaki be−
rendezéseket. Egyelőre a keres−
kedők nem tartanak forgalom−
visszaeséstől, számítva a lakos−
ságnál lévő pénztartalékok befek−
tetésére.
Összegezve a hallottakat elmond−
ható, hogy legyen inkább két hű−
tőszekrény, tartósítva a forintot.
Almádi Éva
1991. január 17., III. évf. 1. szám

Egy biztos, drágul a szén

Március tizennyolcadikán
hajnali háromkor a tüzép
bejáratánál
Híre jött, hogy április közepétől
– többek között – a szén ára is
emelkedik. (…)
Sz. J.: – Mióta áll itt?
Polgár: – Hajnali kettőkor jöttem.
Sz. J.: – Miért ilyen korán?
Polgár: – Korán ide kell jönni,
mert a fuvarozók elhordják a
szenet, a legjobb szenet.

Interjú
Rauth Jánossal
Eö. Sz.: (…) a 2. sz. ABCben bevezették a vasárnap
délelõtti nyitva tartást!
R. J.: Igen – a város fejlõdik,
új vásárlási szokások alakulnak ki. (…) Az áfész a '80-as
évek elején az atomerõmû
építésekor a lakótelepen az
építõmunkások ellátása érdekében rendszeresen nyitva
tartott vasárnap. Amikor az
építõmunkások elvonultak, a
gazdaságosság is megszûnt. A
2. sz. ABC-nél a jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy
rá nem fizetünk, nagy nyereség ugyan nincs, de nem gyõzöm hangsúlyozni, nem a haszonszerzésért vagyunk nyitva, hanem szolgáltatást nyújtunk a vevõknek. (…)
Eö. Sz.: Mit szól az új magánkereskedõkhöz?

2009. december

R. J.: A magánkereskedõk
megjelenése természetes,
ebben a privatizációs világban. Egy magánkereskedõ
sokkal mozgékonyabb tud
lenni az üzleti életben, mint
egy nagykereskedelmi vállalat, gyorsabban tud profilt
váltani. De ami nem megy,
azt befejezi, ez egy magánkereskedõnél természetes.
Költségeit és a hasznát meg
akarja keresni, meg kell,
hogy keresse. Az áfésznek
nincs ellátási kötelezettsége,
de mi érezzük a felelõsséget,
ezért olyan helyen is meghagyjuk boltjainkat, ahol ez
nem gazdaságos. Ilyenek a
tanyák és a városszéli üzletek. (…)
Eördögh Szaniszlóné
1991. március 27., III. évf. 3. szám

Sz. J.: – De magának is szüksé−
ge van fuvarozóra, valakinek
csak haza kell vinni a szenet.
Polgár: – Majd eljön a sógor.
(…)
Sz. J.: – Mikor érkezett?
Fuvarozó: – Tőlem ne kérdez−
zen semmit, itt voltam hajnali
kettőkor, de volt olyan nap is,
amikor már este tizenegykor
sorba álltak.
Sz. J.: – Kinek viszi az első fu−
vart?

Fuvarozó: – Én magának nem
mondom meg a kuncsaftjaim
nevét.
Sz. J.: – És a korát? Sok a kis−
nyugdíjas, ugye?
Fuvarozó: – De még mennyi!
Még jó, hogy nem az öregeket
állítja ide éjszaka szénért.
Sz. J.: – Mondja, mennyit keres?
Fuvarozó: – Higgye el, nem so−
kat. (…)
Szarka József
1991. április 24., III. évf. 5. szám

Munkahelyteremtő
beruházás a Tolna Megyei
Ruhaipari Szövetkezetnél
Az elmúlt évi nyereség és az el−
ért bérmunkadíj−emelés lehető−
vé tette, hogy egy jelentős beru−
házást valósítson meg a Tolna
Megyei Ruhaipari Szövetkezet.
Pakson a Tolnai úti telepén el−
kezdődött egy új munkacsarnok
és a hozzá kapcsolódó raktár

építése. A kettő nagysága 1000
m2 körül lesz. A beruházás költ−
ség−előirányzata meghaladja a
30 millió forintot. A szeptem−
berre tervezett befejezés után le−
hetőség nyílik mintegy száz fő
foglalkoztatására. (…)
1991. április 24., III. évf. 5. szám

Soron kívüli megrendelés a Triumphtól
(…) A megrendelő, a német
Triumph cég részéről olyan
soron kívüli megrendelés ér−
kezett, amit csak túlmunkával
lehet elvégezni. A jelenlegi
pozíciónk megerősítése, vala−
mint a jövő biztosítása érdeké−
ben a Triumph kérését teljesí−
teni kell. A küldötteken ke−
resztül arra kérte a dolgozó−

kat, hogy március−április vé−
géig az egyéni érdekeket he−
lyezzék a szövetkezet érdeke
mögé. Természetesen mind−
ezt nem ingyen kívánja a szö−
vetkezet a dolgozóktól, sem a
Triumph a szövetkezettől.
Frast úr tájékoztatta a küldöt−
teket… (…)
1992. december 30., IV. évf. 27. szám

Jubileumi különkiadás

Nincs többé
„büdös bolt”
A Kereszt utcai mezőgazdasági
bolt, a paksi köznyelvben, az árusí−
tott növényvédő szerek jellegzetes
szaga miatt büdös boltként szere−
pelt. Kerestem az üzletet, de csak
az üres épület, az udvarban vasele−
meket rakodó dolgozók fogadtak,
igazítottak útba, menjek a régi Bir−
ka csárda, majd Taurus üzlet he−
lyére, ott mindent megtalálok.
– Mi késztette költözködésre az
üzletet? – kérdezem már az új üz−
letben Schmidt Mihályt, az áfész
alapegység vezetőjét.
– A régi üzlet egy részét a helyi
önkormányzattól béreltük. A je−
lenlegi üzlet már az áfész saját
épületében üzemel. A Taurus üz−
letet az áfész−áruház műszaki osz−
tályára költöztettük, így egy sok−
kal tágasabb, világosabb, kulturál−
tabb körülményeket biztosító üz−
letet kaptunk, ahol jobb a lehető−
ség az áru bemutatására, a vevők
kiszolgálására. (…)
Katonáné Szalai Irén
1992. február 26., IV. évf. 5. szám
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Közmeghallgatás
(…) Garai János felvetésére,
miszerint ez év október 23−
áig le kell bontani a szovjet
hősi emlékművet, Paks város
polgármestere
elmondta,
hogy nem látja értelmét. A

vörös csillag levétele képez−
heti a vita tárgyát, de magát
az emlékművet elbontani fö−
lösleges és méltatlan cseleke−
det lenne. (…)
1991. szeptember 11., III. évf. 15. szám

Laposa Imre a
közterület−felügyelet
munkájáról

Helyreigazítás
(…) Szerkesztőségünket felkeres−
te Garai János, aki elmondta,
hogy felvetésében nem szerepelt
a hősi szó. (…) „A félreértés elke−
rülése végett nem alkalmazom a
hősi megnevezést, ugyanis ott
orosz katonák nincsenek elte−
metve. Akik itt Pakson vannak
eltemetve, azoknak sírjait tovább−

ra is ápolni kell, mert a szeren−
csétlenek éppen olyan áldozatok,
mint a mi szeretteink, akik vala−
hol Oroszországban estek el. Az
emlékmű a szovjet hatalom jelké−
pe, ezért már régen az eltávolítá−
sáról gondoskodni kellett volna.”
László−Kovács Gyula
1991. szeptember 25., III. évf. 16. szám

Az emlékműről
A szeptember 9−i testületi ülésen
dr. Széchenyi Attila alpolgár−
mester sürgősségi indítványt
nyújtott be, melyet a város kép−
viselő tagjai nagy többséggel el−
utasítottak.
(…)
– A javaslat tartalmazza, hogy a
vörös csillag helyére a várost
közismertté tevő atomerőmű
vállalat emblémája kerüljön…
– Nos, azok az emberek, akik
nem kötődnek valamilyen for−
mában Pakshoz, a várost, mint
atomvárost ismerik. Fontosnak

tartom, hogy egy ilyen promi−
nens helyen állítsuk fel a jelké−
pet. A város jelen pillanatban is
atomvárosként ismert és a jö−
vőben ha lesz fejlesztés, bőví−
tés, még inkább azzá válik. Az
összes nyűgével−bajával együtt.
Ha mi igyekszünk megszüntet−
ni a megosztottságot és ha elfo−
gadjuk, mint egy házasságként
azt a tényt, hogy nincs külön
PAV−os város és óváros, akkor
véleményem szerint nagyot lé−
pünk előre. (…)
(l)
1991. szeptember 25., III. évf. 16. szám

Két lakótelep egymás mellett

A panelos…

Törvényesség
– humánum –
szolgálat

…és a családi házas.
1990. április 3., II. évf. 6. szám

(…) Bizonyos értelemben nõtt
az életszínvonal, hiszen az emberek olyan technikai újdonságokhoz juthatnak hozzá, ami
azelõtt nehezen volt beszerezhetõ. Ugyanakkor az emberek
egy része jobban megnézi, hogy
mire is költi el kevéske pénzét.
Zárójelben megjegyzem, hogy
sokszor a szemétszállítás díján
próbálnak spórolni. Itt gondolok arra, hogy a háztartási hulladékot, az egyéb módon képzõdõ szemetet az utcára kiviszik,
és még véletlenül sem a konténerbe vagy a kukába rakják. A
szennyvizet éjszaka kiengedik,
automata mosógépek csatlakozásait vezetik a falon kívülre.
Úgy gondolják, hogy a hulladékot és a szennyvizet majd az
esõ elmossa. (…)
Valamikor a paksi polgárok
hetenként legalább egyszer
összesöpörték házuk elõtt az
utcát és bevitték a szemetet.
Ma fordítva történik minden, a
szemetet az utcára rakják.
Minden bokor hulladékot rejt,
még a dögöt is kiteszik. (…)
(-)
1991. augusztus 14., III. évf. 13. szám
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Városi
Televízió
A képviselő−testület 1992. május
1−jei hatállyal létrehozta a Városi
Televíziót. (…)
Szóváltás Koós Attilával
(…) 1986−ban Gyöngyösről jöt−
tem ide, hogy a városi televízió ve−
zetője legyek. (…) Volt, amikor re−
ménytelennek tűnt itt a helyi tele−
víziózás ügye.
– Mi ennek a hat évnek a rövid
története?
– Augusztus 1−jével jöttem a cég−
hez. Karácsonykor már műsort
szerettünk volna adni, ehhez meg−
voltak a feltételek, érthetetlen
okokból azonban nem jöhetett lét−
re ez a próbaadás. Utasításra min−
dent vissza kellett hordanunk az
erőműbe a lakótelepi stúdióból.
Megszűnt a városi televíziózásnak
még a gondolata is. A PAV−nál a
vállalati képzéshez készítettünk
oktatófilmeket, diákat, fotósoroza−
tokat, de voltak más ambíciók is:
szinte lopva, félig titokban, sza−
badidőben csináltuk a filmünket
Paksról, Dunakömlődről vagy ép−
pen a györkönyi pincesorról, ér−
tékmegőrzés céljából. A másfajta
televíziózásnak a csírája a sport−
ban rejlett. (…) A sport révén szép
lassan megindult valami. „Ha már
itt van ez a stúdió, miért nem vetí−
tetek jó filmeket?” – kérdezték
egyre többen. Az első képújság és
az első film bemutatása után pezs−
gőt bontottunk és azt hittük, hogy
mi már televízió vagyunk. (…)
1992. május 20. IV., évf. 11. szám

TelePaks Kht.
Mint ismeretes, Pakson a lakos−
sági kábeltelevíziós szolgáltatás
megosztott: más a gazdája az ó−
és újvárosi rendszernek s ha va−
laki a város másik végébe költö−
zik nem ugyanazt láthatja… A
paksi televízió, valamint az óvá−
rosi műsorszolgáltató közt im−
már folytonossá váló vita lassan−
ként a fogyasztók mindennapja−
iba is begyűrűzött. (…)
1996. október 4., VIII. évf. 36. szám
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Közös megállapodás született Pakson
Az Országos Rendőrfőkapitány−
ság és a Paksi Atomerőmű Válla−
lat memorandumot írt alá október
8−án Pakson. A rendőrkapitánysá−
got dr. Pintér Sándor vezérőr−
nagy, országos főkapitány, míg az
atomerőművet Pónya József ve−
zérigazgató képviselte. (...) A kö−
zös megegyezésre azért került sor,
mert a jelen politikai és gazdasági
viszonyai megkövetelik az iparilag
fontos és kiemelt objektumok vé−
delmét. Az őrző és védő feladatok

ellátásra kiképzett különleges
rendőri alakulat '92−ben kezdi
meg szolgálatát. A mintegy 30 fő−
ből álló speciális szolgálat Pakson
lesz elhelyezve, amely a Tolna Me−
gyei Rendőr−főkapitányság aláren−
deltségébe fog tartozni. (...)
Mint azt dr. Pintér Sándor el−
mondta: a terroristaellenes alaku−
lat létrehozását nem a jugoszláv
válság indokolta, hiszen ma már
a világon mindenhol bevált szo−
kás, hogy az erőművek fokozott

védelmét országos szinten is
hangsúlyozzák. Ugyanakkor hoz−
zátette, hogy az öbölháború ide−
jén Paksra vezényelt közel 200 fő
rendőr gyakorlatilag semmiféle
védelmet nem tudott volna nyúj−
tani éles helyzetben.
Természetesen nem pusztán kü−
lönleges esetekre lesznek kiké−
pezve a rendőrök, hiszen felada−
tuk közé fog tartozni békeidőben
a törvényes rend védelme is.
1991. október 23., III. évf. 18. szám

Látogatás a bázison
Neutron beavatkozó egység

A parancsnok negatív felsoro−
lással kezdi: – Ha rólunk ír, ta−
nácsos azzal kezdeni, hogy
mik nem vagyunk. Nem va−
gyunk katonai alakulat, nem
vagyunk
kommandósok,

ahogy sokan sokszor tévesen
neveznek bennünket. Ha úgy
fogalmazok: egyfajta speciális
feladatok ellátására hivatott,
kiképzett különleges rendőri
egység vagyunk, ez már meg−

felel az általunk folytatott tevé−
kenységnek. Ezért nevezik ala−
kulatunkat hivatalosan így:
Neutron beavatkozó egység.
(…) esetek sokaságában sietett
a társrendőri szervek segítsé−
gére. Az ezzel kapcsolatos
események, sztorik sora került
szóba a beszélgetés folyamán.
Például az a Bonyhád melletti
férfi, aki dárdaszerű késsel
gyilkolta meg feleségét, majd
önmagát próbálta megmérgez−
ni. A férfi elfogása, elszállítása
bravúros akció eredménye
volt. Másféle bravúrt, a türe−
lem maximális próbáját jelen−
tette az a nyolc és fél órát kite−
vő erdőszéli figyelőszolgálat,
míg végül „horogra akadt” a
keresett bűnöző.
B–r
1994. január 26., VI. évf. 2. szám

Riadalmat keltett a horgászzsákmány
(…) fölröppent a hír, ponto−
sabban: mint félelmetes szen−
zációt suttogták városszerte: –
Piranhát fogtak a melegvizes
csatornánál… (…) Volt aki (…)
azonnal legyintett: „– Ugyan,
hogy kerülne ide éppen egy
piranha!” Mások óvatosan
fontolóra vették a dolgot: „–
Biztosan nem lehet véletlen,
hogy éppen ott, a meleg víz−
ben élt az a hal… vagy a ra−

dioaktív szennyeződés hozott
létre valamiféle elkorcsosult
állatot… sosem lehet tudni…
ma már minden megeshet…”
(…) Augusztus 20−án valóban
fogtak egy furcsa halat Pakson,
ott, ahol az erőmű hűtővize a
Dunába ömlik. (…) ez a bizo−
nyos hal valóban hasonlított a
vérszomjas piranhára. Igaz, fo−
gazata közel sem olyan félelme−
tes, hiszen nem is ragadozó. (…)

a Pakson horogra akadt hal –
becsületes nevén: tanbaki – ha−
zája szintén Dél−Amerika (…)
A szakértő szerint minden bi−
zonnyal egy megunt akváriumi
példányról van szó, amely a
meleg vízben kedvező életfel−
tételeket talált. Vagyis: egy
szenzációval kevesebb… Sze−
rencsére.
P. E.
1991. október 9., III. évf. 17. szám
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Lebegés
(…)
VÁROSI SZOCIÁLIS OTT−
HON. Tűnődve ízlelgetem a
szót, miközben a kapun belé−
pek, s arra gondolok, mi fo−
gad majd az egykori szülőott−
hon falai közt. Ahol annyi élet
indult – s ahol most annyi élet
fogy el.
(…)
– Tudja, kedves, a fiatalok
nem szívesen jönnek ide hoz−
zánk látogatóba. Talán szé−
gyellik, hogy itt vagyunk –
mondja a mellettem ülő asz−
szony. – Engem pedig csak az
unokámék szoktak elvinni né−
ha – fűzi hozzá a másik, botjá−
ra támaszkodva. (…)
Harmincegyen élnek itt gon−
dozottként. Ez a létszám még
biztosít valamiféle családias
légkört. A szobák két− és
négyágyasak; országos vi−
szonylatban ez kedvezőnek
számít. Megkérdeztem, mi
lenne a legnagyobb kívánsá−
guk. Egyikük sem gondolt le−
hetetlen, egészen elképzelhe−
tetlen dolgokra. Legtöbben
azt szeretnék, ha otthon, a fa−
lujukban lenne egy hasonló,

Forró, talpalattnyi föld
kisebb szociális intézmény. –
Minden község tartsa el a ma−
ga öregjeit – magyarázza a
néni, aki most, idősen került
el falujából, a közeli, mégis
idegen városba. – Olyan jó
lenne, ha az otthoni utcákon
sétálhatnék, beszélhetnék a
régi ismerősökkel…
Csönd ül körénk. Most min−
denki hazagondol. Még a pak−
siak is. A régi, ismerős arcok−
ra, házakra, az öreg diófára,
amit nem lehetne már új föld−
be ültetni…
Jó lenne legalább egy kert, de
itt szinte udvar is alig van. Az
egykori szülőotthon nem ép−
pen a legmegfelelőbb a szoci−
ális gondozás számára. Az
emeletre, ahol a betegszobák
vannak, csigalépcső vezet fel.
Annak idején szerették volna
megkapni az otthon számára
a rendőrség régi épületét, an−
nak az udvarán még fák is
vannak. Az otthon vezetője
szerint még ma sem lenne ké−
ső. (…)
Pápai Eszter
1991. április 24., III. évf. 5. szám

Szóbeszéd és interpelláció tárgya a
Gesztenyés úti óvoda és bölcsőde
tervezett bezárása. A gyermekek
helyét a szociális otthon lakói

kft-k bérlik és lízingelik,
ilyen módon a kft. tagjainak
tulajdoni hányada idõvel nõ.
A másik változat szerint a
gazdaság akár jelenlegi formájában, akár átalakulva,
kis létszámmal vagyonkezelõ, könyvelõ, kereskedõ
funkciókkal fennmarad. Az
egységek pedig állami többségi tulajdonú, jogilag önálló kft-ként mûködnének. Ez
lehet a kilenc ma meglévõ
egység, de több is, amennyiben a kerületek fõ ágazatai
tovább önállósodnak.
– Hogyan éli meg a mintegy
kilencszáz fõnyi állami gazdasági munkavállaló a változásokat?

foglalnák el. Testületi döntés még
nem született, de a hírek gyorsan
szárnyra kaptak. (…)
1995. október 27., VII. évf. 43. szám

Átadták Paks város
szociális otthonát
Egy évvel ezelőtt, szeptember 5−
én kezdte meg az egykori Geszte−
nyés úti óvodaépületben az Idős−
korúak Szociális Intézménye és
Gondozóházának építését, a Pak−
si Generálkivitelező Kft. (…) Jelen−
leg harminckét idős ember tartóz−
kodik itt, összesen huszonegy szo−
ba (…) áll majd a hamarosan fél−

Szükség lesz a tulajdonosi szemléletre
A Paksi Állami Gazdaság jelenlegi méretei 1974-ben
alakultak ki, három jogelõd
állami gazdaság összevonásából. Egy augusztusi szakmai napon a házigazda, Pál
József úgy nyilatkozott,
hogy jövõre 1992-ben a Paksi Állami Gazdasággal jelenlegi formájában már nem találkozhatunk. (…)
Az egyik koncepció szerint a
gazdaság együtt marad, részvénytársasággá vagy kft-vé
alakul, ahol a fõtulajdonos
továbbra is a magyar állam
lesz, a dolgozók 10-15%-ban
részesülnek a tulajdonból.
Az egyes egységeket az ott
dolgozókból alakult magán

Paksi Hírnök

– Augusztusban egy kérdõíven felmértük a dolgozók
véleményét, de a kérdõíveknek csak a 35%-a érkezett
vissza. A kitöltött kérdõívekrõl érthetõen bizonytalanság,
tájékozatlanság tükrözõdik.
Az emberek többnyire vállalkozóként pénzt nem tudnak
vagy nem akarnak az átalakulás során a gazdálkodásba
vinni. Az a reflex is kitûnik,
hogy egy viszonylag nagy
hányada a munkavállalóknak
fenntartaná a jelenlegi formát, õk még nem értették,
hogy pénzügyi, piaci okok
miatt „szét kell menni”. (…)
Katonané Szalai Irén
1991. november 6., III. évf. 19. szám

százra gyarapodó gondozott ren−
delkezésére. (…) Könyvtár, imate−
rem is a gondozottak rendelkezé−
sére áll, éppúgy, mint a tágas ud−
var, hatalmas társalgó, a gyógytor−
na helyiség, a tea− és a mosókony−
ha. (…)
(Sólya)
1998. október 9., X. évf. 34−35. szám

Megnyílt a
Paksi Városi
Múzeum
A Paksi Városi Múzeum meg−
nyitó ünnepségét november
4−én tartották meg. (…)
– Szeretném, ha évente leg−
alább egyszer mindenki meg−
látogatná a múzeumot és a
gyermekeikkel, unokáikkal is
megismertetnék a múlt emlé−
keit – mondta Bor Imre, aki
ezek után hasznos, békés tu−
dományos munkát kívánt a
múzeum dolgozóinak. Dr.
Rosner Gyula, a múzeum
igazgatója köszöntötte a ven−
dégeket (…)
1994. november 11., VI. évf. 38. szám
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Önkormányzati
tudósítások
(…)
Az egyebek között került
sorra az Árok utcai árok címû folytatásos önkormányzati regény újabb epizódja.
(…) A jelenlegi és a jövõbeni beépítéseket és a költségeket figyelembe véve a
nyílt felszíni árok megépítését javasolta a szakértõ.
László Imre nagyra értékelte
a szakértõi véleményt.
„Akarjuk, hogy fejlõdjön az
a városrész is?” – kérdezte
képviselõtársaitól és a zárt
árok megépítése mellett kardoskodott. Faragó Péter, a
városépítõ bizottság elnöke
László Imre felszólalását
szívhez szóló könyörgésnek
nevezte a vitában, majd az
árok lefedését 9 igen szavazattal, 7 tartózkodással elhatározta a testület, bár a költségek még nem tisztázottak.
Gutai István
1992. december 30., IV. évf. 27. szám

Marad az árok
az Árok utcában
Még mindig beszédtéma az
Óvárosi Árok utca sorsa. Er−
ről kérdezem Pál Józsefet, a
műszaki osztály főelőadóját.
Az ez évi költségvetésben a
képviselő−testület az Árok
utcában szilárd burkolatú út
és az árok lefedési költségét
szavazta meg. A Polgármes−
teri Hivatal műszaki osztálya
a kiviteli és engedélyezési
terveket elkészítette, de az
árok befedésére az enge−
délyt nem kapta meg a
Középdunántúli
Vízügyi
Igazgatóságtól. (…)
Oláh
1993. november 17., V. évf. 23. szám

2009. december

Köszönjük,
Kovács Anti!

Sétálóutca
lesz (majd)
a főutcán?
(…) „Meg kell szüntetni azt az ál−
lapotot, hogy a város észak−dél
irányú belső forgalma kizárólag a
főutcán haladhat; hogy a
Németkérről érkező forgalom
szintén a Dózsa György utat ter−
helve jut csak ki a 6−os főútra.
(…) Én szeretném – folytatta vá−
laszát a polgármester –, ha a vá−
ros öt−tíz éven belül ki tudna ala−
kítani egy olyan közlekedési ren−
det, amelyben a Dózsa György út
a Szent István térről a Városi
Könyvtárig lezárható és ezen a
részen hangulatos, díszburkola−
tos sétálóutca alakítható ki.” (…)
Gutai István
1993. június 30., V. évf. 13. szám

Augusztus 5−ét írunk. Reggelre
már fölzászlózott utca köszönti a
paksiakat. Persze mindenki tud−
ja, hogy a zászlók Kovács Anti−
ért, városunk első olimpiai baj−
nokáért lengenek. Az emberek
természetesen másról sem be−
szélnek, mint Anti barcelonai di−
adaláról. Csupa izgalom az
egész város. (…)
Nulla óra tizennyolc perc. Meg−
jött Kovács Antival a busz! Hát
itthon van, megérkezett végre

az ünnepelt. Az összegyűltek
fergeteges ünneplésbe kezdtek.
A kis mazsoretteket majdnem
elsodorják az éljenzések és hur−
rázások hullámai. (…)
A következő pillanatban egy ej−
tőernyős ugrott a szőnyeg kellős
közepére. A bátor és nagyon
pontos ejtőernyőst a mazsorett
lányok virágcsokorral üdvözöl−
ték. (…)
−oz−
1992. augusztus 26., IV. évf. 18. szám

Tűz
a piactéren
Február 17−én 22 óra 4 perc−
kor tűzjelzés érkezett a paksi
tűzoltóparancsnokságra, hogy a
Villany utcai piactéren a Tolna
Megyei Népbolt Rt. 70. sz. ház−
tartási boltjában tűz keletkezett.
Az eladótér lángokban állt. A
helyszínre érkező tűzoltók meg−
kezdték a fokozott tűz− és rob−
banásveszélyes folyadékok, fes−
tékek, spray−k és textíliák, mű−
anyagok, berendezési tárgyak,
valamint az égő épületszerkezet
oltását, és igyekeztek megaka−
dályozni a tűz továbbterjedését.
(…)
Paksi Tűzoltóparancsnokság
1993. március 10., V. évf. 5. szám

Isten veled,
Duna
filmszínház!
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Átadták a
kömlődi faluházat

Megmérkőztek
Paks szépei

Május tizenhetedikének verőfé−
nyes délutánján Hornok László,
a dunakömlődi faluház vezetője
köszöntötte az összesereglett so−
kadalmat, majd Bor Imre polgár−
mester szólt az ünnepi közönség−
hez. (…) Először telt meg zsúfolá−
sig a faluház nagyterme, legalább
százan álltak a falak mellett; elő−
ször csattant fel a taps az iskolá−
sok verses−zenés műsora közben.
(…)
g.i.

(…) Május 29−én este (…) sor
került a város szépét első alka−
lommal megválasztó rendez−
vényre. (…)
„Ez az én városom” – mondta
a szépségkirálynő. (…) Orbán
Tünde vagyok, 23 éves, jelen−
leg Budapesten dolgozom,
mint óvónő. Nagyon szere−
tem a gyerekeket. Igazán az
én közönségem mindig ők
voltak. És ez egy nagyon kri−
tikus közönség. Ha „jó” vol−
tam, ott maradtak szájtátva,
ha nem, akkor otthagytak.
Úgyhogy muszáj volt nekik
mindig produkálni. (…)
P. Eszter

1993. június 2., V. évf. 11. szám

Hadat üzentek

Kormoránfelhőktől
borús az ég

1993. június 16., V. évf. 12. szám

ugyanaz mint idehaza, csak a
körülmények keményebbek.
Például alkoholból heti egyszeri fejadag járt, ami két sört
tett ki. A vezetõk írták ki, õk
döntötték el, ki mennyit érdemel. Gondolhatod, hogy ezt
magukra nézve mennyire nem
tartották érvényesnek. Az élelmezés jó volt, az sem zavart
senkit, ha esetleg valahol elakadt valamelyik szállítmány,
mindig volt elég tartalék. (…)
Szarka József

Ezelőtt négy−öt éve jó, ha láttunk
pár kormoránt – mondta Kovács
Ferenc ma már nyugdíjas halász,
vadász. – Most viszont a volt Jugo−
szláviában kirobbant háború miatt
főként a Dráva−torkolat holtágai−
ban élő kárókatonák a rakéták,
ágyúk, géppuskák zajától elűzve –
többek közt – nálunk leltek új ott−
honra. A halászok szomorúságá−
ra:
minden
halászóhelyet
Bölcskétől Paksig – szinte meg−
semmisítenek. Ha ez így folytató−
dik, egy hal sem lesz a Dunában,
mint ahogy a paksi és városunk
környékén telepített tavakban, tó−
gazdaságokban sem. (…)
o.z.

1993. május 5., V. évf. 9. szám

1994. január 26., VI. évf. 2. szám

Három esztendő Tengizben
(…) Paksról is sokan dolgoznak és dolgoztak Kazahsztánban. Farkas Sándor személyében olyan embert kérdezek,
aki több mint három évet töltött Tengizben, hét hónapja
tért haza, reményei szerint
azonban hamarosan visszatérhet, hiszen a munka mellett
immár kazah menyasszonya is
várja. (…)
– Eleinte féltünk, hiszen találkozhatott ott olyan pókkal az
ember, aminek halálos a csípése, akad kígyó, skorpió, és pes-

tist terjesztõ ugróegér. Persze
mondanom sem kell, hogy rengeteg védõoltást kaptunk. Idõvel megszoktuk, nem volt
olyan veszélyes, igaz, adódtak
nehéz helyzetek, de én jól
éreztem magam. Nagyon sok
barátság szövõdött, az emberek közvetlenebbek voltak
egymáshoz, jobban egymásra
voltak utalva. Igaz, itt is mint
mindenhol, a vezetõk elkülönültek a munkásoktól, egyfajta
kasztrendszer létezett, és persze viták is voltak. A munka

Írásjel
Feil Józsefné 30 éves
Humánus, problémaérzékeny
ember, akinek a személyiségé−
ben karitatív jelek is láthatók.
Fontosnak tartja maga körül a
rendet, rendszerető típusú.
Gondolkodásában a gyorsaság
és az előrelátás egyszerre van
jelen. Szeretetreméltó, kedves
viselkedésével, optimizmusával
népszerű ismerősei körében.
Fontosnak tartja, hogy mit tar−

tanak róla, aminek fő mozgató−
rugója nem önmaga, hanem a
hivatásának elfogadtatása, nép−
szerűvé tétele.
Fazekasné Visnyei Irma
Tájékoztatjuk az érdeklődőket,
hogy a Grafológiai Intézet 1993
szeptemberétől Pakson beindítja
a felsőfokú grafológiai végzettsé−
get nyújtó szemesztereit.
1993. augusztus 11. V. évf. 16. szám
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„Ha kell, az utat is eltorlaszoljuk”

Demonstráció
a Városházán
Dobre László, paksi polgár, a Bor Imre pol−
gármesterrel, Kováts Balázs, az erőmű tájé−
koztatási osztályvezetővel, valamint Hajdú
Jánossal, a képviselő−testület gazdasági bi−
zottságának elnökével folytatott sikertelen
beszélgetése után sem adta fel a reményt,
hogy az erőmű területén telepítendő kiégett
fűtőkazetta−tároló fejében áramdíjkedvez−
ményben részesüljenek a helyi, illetve a ti−
zenöt kilométeres körzetben élő lakók. (…)
Ha semmiféle kompromisszumos ered−
ménnyel nem járna Dobre Lászlóék igyekeze−
te, akkor akár az atomtemető építése felé veze−
tő utat is el fogják torlaszolni. (…)
o.z.
1994. január 26., VI. évf. 2. szám

Demonstráció a Városháza előtt

Ingyenáramot követelnek
Január 27-e minden bizonnyal
emlékezetes napja lesz Paks
városának, azok után, hogy az
esti órákban mintegy másfél
ezer ember jött el a Városháza
elé, hogy kifejezze aggodalmát
a tervezett, kiégett fûtõkazettatároló megépítése miatt.
A demonstrációt szervezõ
Dobre László paksi polgár a
meghirdetett idõpont – este hat
óra – elõtt már aggódva figyelhette a fejleményeket, ugyanis
a kezdéskor már nyilvánvaló
volt, hogy a tömeg nem fér
majd be a Városháza nagytermébe. Ennek ellenére az erre
irányuló kísérlet nem maradt
el, és nem is maradt következ-

mények nélkül: a tömeg egyes
tagjait ez az elsõ kudarc már
eleve felheccelte. Még a Városháza nagytermében hangos
szóváltásra került sor Bor Imrével, Paks város polgármesterével, akire minden ok nélkül támadtak rá egyesek. Követelték,
hogy azonnal kerítsen hangosító berendezést és egyéb technikai eszközöket – akkor, amikor
ezt követelni már késõ volt.
Ezek után a tömeg belátta,
nincs mit tenni, ki kell menni a
Városháza elé. Ezután végre
megkezdõdhetett a nagygyûlés.
Egy sebtében elõkerített asztalra
állt fel Dobre László, aki a tömeg
elcsitítása után szólt az egybe-

gyûltekhez: – Ennek a lakossági
fórumnak az a célja, hogy válasszunk egy bizottságot, amelynek az lesz a feladata, hogy vegye föl a kapcsolatot a kormánynyal, hogy kiharcoljuk az
ingyenáramot. (…) az atomerõmû jelenléte a közvetlen veszélyforráson túl más gondokat is hordoz. Ilyen például, hogy a mostani atomerõmûves gárda, ha már
egyéb anyagi érdeke nem fûzi
hozzá, elhagyja Paksot, de a paksiaknak, a régi paksiaknak
ittmaradnak a következmények:
az ingatlanok leértékelõdnek, a
mezõgazdák termékeit nem fogadja el majd senki. E borúlátó
jövõ fejében követelni kell tehát,
hogy a tárolót akár meg se építsék. Ezt a tömegbõl többen igen
hangosan követelték. (…)
-k. p.1994. február 9., VI. évf. 3. szám

Rendkívüli testületi ülés

Aggodalmak Paks város jövőjéért
Rendkívüli testületi ülést tartott
Paks Város Önkormányzata febru−
ár 14−én, amelyen a képviselők és
a Szarkofág Nélküli Jövőért Egye−
sület küldöttei megtárgyalták az
újonnan megalakult és a bíróságon
is bejegyzett érdekvédelmi szerve−
zet által benyújtott anyagi támoga−
tás mértékét. (…) E költségvetés –
amely a működést hivatott biztosí−

tani – a demonstráción elhangzott
háromszázezer forintról a képvise−
lő−testületi ülésig – azaz két hét
alatt – több mint hárommillió−hét−
százezer forintra növekedett. (…)
(…) az önkormányzat (…) az
alábbi támogatást biztosítja:
2.1. Az egyesület összejövetele−
inek céljára rendelkezésükre bo−
csátja a Városháza nagytermét

heti 1 alkalommal 16−tól 20
óráig, bérleti díj fizetése nélkül.
2.2. Az egyesület a Polgármesteri
Hivatal titkárságán igénybe veheti a
következő szolgáltatásokat: gépelés
(…) fénymásolás (…) faxolás (…)
2.3. Az egyesület által kért sugár−
zásmérő műszert az önkormány−
zat megvásárolja a Városi Polgár−
védelmi Parancsnokság részére,

melyet az egyesület korlátozás nél−
kül saját mérések céljára igénybe
vehet úgy, hogy a polgárvédelmi
parancsnokság megfelelő szakem−
berrel segíti a műszer használatát.
2.4. Az önkormányzat az egyesü−
let által kért postaköltséget, azaz
25 000 Ft−ot az egyesület számlá−
jára (…) átutalja. (…)
(Folytatás a 23. oldalon)
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Az ügyön és az esélyen
nem segít a népszavazás
Korábban szó volt arról, hogy
a Szarkofág Nélküli Jövõért
Egyesület aláírásokat gyûjtött
az említett célokról megtartandó népszavazás kiírásának érdekében (…) Dobre László, az
egyesület elnöke szerint nem
lesz népszavazás. Az összegyûjtött mintegy négyezer-hétszáz aláírást meg kívánják
semmisíteni, az erre megfelelõ
emberek jelenlétében. Nem
látják értelmét a népszavazásnak, többek között azért sem,
mert a helyhatósági választások idején az egyesület részé-

rõl indított képviselõjelöltek
közül egyetlen sem jutott be az
önkormányzati képviselõ-testületbe. (…) – Szeretném eloszlatni azt a tévhitet, ami a
városban járja, miszerint engem megvásárolt az atomerõmû. (…) Nem vagyok köpönyegforgató! Az erõmûbõl közelmúltban kiszállított nukleáris hulladék átrakásánál magam is jelen voltam és be kellett látnom azt, hogy ez tökéletes biztonságban történik. (…)
Szarka József
1995. február 10., VII. évf. 6. szám

Múzeum a város szélén

Nosztalgiavonat Ó−Paks állomásra
A 44 évvel ezelőtt egy máza−
szászvári vasutas családban szü−
letett, néhány éve még a pécsi
Utasellátónál dolgozott Varga
József igencsak meglepődött
volna, ha azt mondják neki egy−
koron: ő lesz ez év februárjától a
Paksi Vasútmúzeum bérlője. (…)
– Ha megengedi: elsorolom az el−
gondolásokat, melyeket az Expo
megnyitásáig szeretnénk megva−
lósítani a világkiállítás egyik regio−
nális centrumának kialakítóiként.

1996. január 26., VIII. évf. 3. szám

Vasúti hálókocsis szálloda, vízi
szálloda, vízi múzeum, vagyis: ví−
zimalom, hajók, bárkák, uszá−
lyok, halászeszközök, csónakház,
yachtkikötő éppúgy szerepel az
elgondolások között, mint kilátó
a Sánchegy tetején, valamint
olyan vasúti felüljáró, melyen a 6−
os út túloldaláról biztonságosan
lehet majd eljutni a vasúti− és vízi−
múzeumba. (…)
−or−
1993. november 3., V. évf. 22. szám

Nyáron megnyílik a Paksi Vasúti Múzeum

Nincs annyi pénz,
amennyi kellene

Szarkofág A tej:
élet, erő,
nélkül
(…) Létezik−e még egyálta−
lán az egyesület, erről kér−
deztük elnökét és alapító
tagját, Dobre Lászlót:
(…) – Megkeresett bennün−
ket egy környezetvédő szer−
vezet, hogy ők bérelnének
hat−hét kamiont, amivel el
lehetne torlaszolni az utat,
de akkor erre már nem vol−
tam hajlandó. Minek ez már,
háromnapos szenzációért?
(…)
Préházi Ildikó

Paksi Hírnök

(…) a MÁV Rt. pécsi üzletigaz−
gatóság ingatlangazdálkodási
előadója a következőképpen vé−
lekedik:
– Idén is megtesszük, amit kell az
épületek, a terület tulajdonosa−
ként, hogy rendbe tegyük, megóv−
juk a múzeum állagát, környezetét,
mint ahogy a Közlekedési Múze−
um is minden évben megtette és
az idén is megteszi a szükséges lé−
péseket. A MÁV Rt. is fontosnak
tartja, hogy belátható időn belül is−
mét eleven, működő kulturális in−
tézmény legyen a múzeum. Pályá−
zatot írtunk ki az intézmény mű−
ködtetésére, s az üzemeltetési vál−
lalkozó révén – nyár elején ismét
megnyílik a nagyközönség előtt a
Paksi Vasúti Múzeum.
B.Gy.

egészség

Paksi buli –
a Milky Night
A paksi fiatalok, mondhatni le−
tették a voksukat az egészséges
életmód mellett, mivel április
22−én az Energetikai Szakkép−
zési Intézet sportcsarnokában
elfogyasztottak a Milky Night
buli keretében egy hektoliter te−
jet. (…)
E.G.

1996. június 14., VIII. évf. 23. szám

1994. május 6., VI. évf. 11. szám

Aggodalmak
Paks város jövőjéért
(Folytatás a 22. oldalról)
3.1. (…) a szóba jöhető szak−
intézetek és szakhatóságok
megkeresésében és az egyesü−
let képviselőjének megfelelő
szintű fogadásában, előkészí−
tésében minden segítséget
megad.
3.2. A képviselő−testület úgy−

szintén felajánlja, hogy közvetí−
tőként segíti az egyesületet
mind a kormány, mind a város
országgyűlési képviselőjének
megkeresésében (…) Az egyesü−
let tagjai felháborodottan vették
tudomásul a képviselő−testület
döntését. (…)
1994. február 23., VI. évf. 4. szám

Megújulva vár a Vasút Múzeum
Vonaton, autón, kerékpáron
utazók állnak meg az augusztus
első napjaitól újból megnyílt
Paksi Vasút Múzeumnál. Az él−
mény különleges, hiszen a Mú−
zeumvendéglő gasztronómiai él−
ményei után, vagy akár ezek
nélkül, a korhű jelleghez igazo−
dó, felújított épületekben, a szé−
pen rendbehozott szabadtéri ki−
állításon a vendég – több év szü−
net után – ismét ellátogathat
Közép−Európa egyik ilyen jelle−
gű múzeumába.

Az 1895−ben épült paksi vasút−
állomás – szaknyelven szólva
mellékvonali végállomás – föld−
szintjén a váróteremben, a jegy−
kiadó helyiségben kapott helyet
a korabeli stílushoz kialakításá−
ban alkalmazkodó vendéglő, itt
volt valamikor az egykori resti
is. Az emeleti szinten lévő mú−
zeumi termekben ismerkedhe−
tünk a magyarországi vasút tör−
ténetével. (…)
Bubor Gyula
1997. augusztus 8., IX. évf. 27. szám

Paksi Hírnök

Eladtam a
hangomat
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Illemtanóra fehérzoknis fiataloknak az ESZI−ben

Fentről lefelé sötétedjen
(…) A harmadéves elektrotech−
nikusi hallgatóknak az oktató
azt mutatta be, hogy miképp is
kell leülni zakóban, hogyan he−
lyezzék el a lábukat, mert ugye−
bár nem elfeküdni kell a
széken… (…) Liszica István, az
ESZI óraadó tanára elmondta: a

végső cél, hogy az angol modellt
átültessék a magyarországi vi−
szonyokra és mindez beépüljön
a szakközépiskolák tanmeneté−
be. A vállalkozói magatartásfor−
ma és gondolkodásmód nem
volt jellemző a rendszerváltás
előtt működő állami vállalatok−

Rock és az „atomszemét”

Zalatnay Cini
majd megoldja
László Boldizsár nagymamája
a háború elõtt a budapesti Arizona mulatóban sztepptáncosnõ volt. Unokája – Boldi –
nemrég volt látható a televízió
képernyõjén, ahol is az idei
táncdalfesztiválon a tizenharmadik helyezést érte el. A videofelvételeket
hallgatva
hangja kicsit emlékeztet a fiatal, elsõ táncdalfesztiválos Kovács József hangjára. A sztárral abban egyeznek, hogy Boldizsár is a Fõvárosi Operettszínház tagja, igaz, ma még
csak a kórusban énekel. Most
nyáron egy luxushajón lép fel
a Dunán, a Magyarosch kalóztörténetében, s a siófoki
Operettcentrumban õ a bonviván. (…)
– A táncdalfesztiválból mit
profitált?
– Sokat. Így jutottam a ZDF
televízió képernyõjére. (…)
– Kezdetnek nem rossz! És
tovább?
– Sok ajánlatot kaptam, de az
az igazság, hogy a fele sem
volt igaz. Azonban Amerikából kerestek egy magyar hangot egy Walt Disney-produkcióhoz. A televíziótól engem
ajánlottak Hollywoodba. Mármint a hangomat. Kiment
nyolc hanganyag, abból az én
hangom választották. Summa
summárum, tízezer forintért
eladtam a hangom. (…)
Eördögh
1994. július 15., VI. évf. 21-22. szám

Cini állítja, megoldja a kiégett
paksi fűtőelemek elszállítását,
mert üzleti kapcsolatba került egy
ukrán céggel, melynek profilja az
ilyen hulladékok kezelése. Hogy
ezt egyébként hogyan oldaná
meg konkrétan, arról a környe−

zetvédő múltjáról ismert könnyű−
zenei sztár többet nem árult el.
De mint mondotta: – Ezentúl töb−
bet járok majd Paksra, s nem
csak halászlevet enni. (…)
Eördögh Gabi

1994. február 23., VI. 4. szám

Medárd, avagy
a trehány munka
ártalmai

Vízbe fulladt
telefonok

kérdezte. Tájékoztatásából meg−
tudtuk: Paksot és környékét hu−
szonkét körzetre osztották, me−
lyeknél más−más a telefonvonalak
tervezője és kivitelezője. Ezért
adódhatnak olyan helyzetek,
hogy a szomszédnak előbb lesz
vonala. (…) Kedvező választ kap−
tunk a befejezési határidővel kap−
csolatos érdeklődésünkre: 1994.
december 31−éig minden igénylő
telefonvonala élni fog.
Horváth Margit

Mondják: a májusi eső aranyat
ér. Arról viszont nem szól a fá−
ma, hogy a Medárd utáni eső
mit ér vagy árt – forintban kife−
jezve. A lakótelepen június 16−
án csütörtökön délután már so−
kan tapasztalhatták: kezd elné−
mulni a telefonjuk. Késő este
már hiába emelték fel a telefon−
kagylót, hiába hívták őket más−
honnan, 500 lakásban megné−
mult a készülék és a hallgatási
fogadalom pénteken, sok he−
lyen még szombaton is tartott.
(…) Pakson, az Alkotók és a
Bocskai út kereszteződésénél lé−
vő telefonkábel aknája megtelt
vízzel. Így az aknába csatlakozó
mintegy 500 előfizető telefon−
kábele elázott, a készülékek el−
némultak. (…)
M. M.

1994. október 7., VI. évf. 33. szám

1994. július 1., VI. évf. 19. szám

1994. június 3., VI. évf. 15. szám

Telefonos boldog új évet!
Pakson ezernyolcszázan jelent−
keztek és fizettek be az önerős te−
lefonfejlesztésre, és egyre türel−
metlenebbül várják a pillanatot,
amikor már saját készülékükről
hívhatják fel a rokont, barátot, is−
merőst. Minden apró hírre reagál−
nak, lesik az utcát, vajon felállítot−
ták−e már az elosztókonténert.
Sok pletyka kering a városban a
bekötési határidőt illetően. La−
punk a legilletékesebbet, a
MATÁV Rt. pécsi igazgatóságá−
nak osztályvezetőjét, Nagy Gábort

nál, a tervgazdálkodás körülmé−
nyei között. Ma ez is megválto−
zott. Egy cég, egy vállalkozás ar−
culatához az is hozzátartozik:
hogyan öltözködik, hogyan vi−
selkedik annak a munkatársa,
képviselője.
(E.G.)

Sír a telefon
Szilveszter napján járt le a határide−
je Pakson az önerős telefonok be−
kötésének, ám mindössze 621 ké−
szülék szólalt meg ekkor az igényelt
és már egy éve kifizetett 1840 kö−
zül. (…) a Paks Város Önkormány−
zata által követelt kötbérrel kapcso−
latban a tárgyalások még nem zá−
rultak le. Az igények jogosságát a
Matáv alapvetően elismeri, a rész−
letek egyeztetése folyik. (…)
1995. január 13., VII. évf. 2. szám

Ilyen még
nem volt
A polgármesteri hivatal földszintje olyan esemény színhelye volt az elmúlt hét utolsó
munkanapjain, amire eddig
még nem volt példa (…), hogy
a Matáv készpénzt utaljon át a
lakosságnak azért, mert a
megígért határidõre nem
kötötték be a telefonokat. (…)
1995. október 27., VII. évf. 43. szám

Jubileumi különkiadás

Nyolcezer márka
a templomfelújításhoz

Szülőfalunk,
Dunakömlőd
Kicsiny, de lelkes hallgatóság
gyűlt össze a dunakömlődi
plébánián július 11−én hétfőn
délelőtt a hívek képviseleté−
ben, hogy átvegye a németor−
szági
testvérvárosunkban,
Reichertshofenben
élő,
Kömlődről elszármazott kato−
likusok ajándékát, melyet
Steinger Pál nyújtott át
Farkasfalvi Teréziának. Az
adományt – nyolcezer német
márka – a dunakömlődi temp−
lom felújítására gyűjtötték a
volt „kimlingiek”. (…)
Eördögh
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Puskalövés a Kosár utcában

„Jól sikerült” ijesztgetés
Megdöbbentő eset történt júni−
us 25−én éjjel Pakson, a Kosár
u. 22. szám előtt, huszonhá−
rom óra tájékán, amikor egy
középkorú férfi az út közepén
állva, fegyverrel a kezében han−
gos kiáltással megállította Sz. J.
és P. T. fiatalkorúakat, akik
Simson segédmotoros kerék−
páron a Dózsa Gy. út felé ha−
ladtak. Mikor a fiúk a motorke−
rékpárról leszálltak, a férfi fegy−
verével – mint az később kide−
rült régi szovjet gyártmányú
légpuskával – rájuk lőtt és Sz.
J.−t homlokon találta. (…) a
másnapi röntgenvizsgálat kide−

rítette, hogy a lövedék homlok−
csontját megsértve a koponya−
csontban maradt. (…) a pécsi
gyermekklinikára utalták, ahol
a lövedéket eltávolították. (…) a
(…) Kosár utcai lakos beismer−
te, hogy ő adta le a lövést. Tet−
tét azzal indokolta, hogy pihe−
nését állandóan zavarták a la−
kása környékén motorozók.
(…) A légpuskával csupán rá
akart ijeszteni a motorosokra
és tette elkövetése után, félve a
felelősségrevonástól a fegyvert
a Dunába dobta. (…)
(rákosi)
1994. július 15., VI. évf. 21−22. szám

1994. július 15., VI. évf. 21−22. szám

Csúcstechnológia
paksi CD−n
Hamisítás azóta létezik, mi−
óta az ember értéket hoz lét−
re. (…) Napjainkra külön
iparággá vált e tevékenység.
Hamisítanak pénzt, papri−
kát, műalkotást, de a valódi
„biznisz” a videokazetta, a
könnyűzenei magnókazetták
és legújabban a CD−lemezek
illegális, a szerzői jogokat
semmibe vevő tömeggyártá−
sa. (…) Volt Pakson egy
Blues–Rock Fesztivál idén
június 17−18−án, a magyar
élvonalat fémjelző zeneka−
rok részvételével. (…) A fer−
geteges siker indokolta,
hogy a fesztivál hanganyaga
CD−n is megjelenjen. (…) A
magyarországi CD−gyártás
történetében először alkal−
mazták azt a védelmi csúcs−
technológiát, az úgynevezett
SID−kódot, amelyet a vezető
világcégek – például a Phi−
lips is csak az idén nyár óta
használ. (…)
Rákosi Gusztáv
1994. október 14., VI. évf. 34. sám

Bor mellett
víz is kerülhet
a présházba

Jól bekevertek
a fűszer−
paprikának
Nagyon sokan félve merik
megvenni a nem állami vállalatoknál készült paprikával fûszerezett hentesárukat, élelmiszereket. Az aggodalom jogos,
hiszen a mai napig az országban közel ötvenen szorulnak
kórházi ápolásra ólommérgezés miatt. (…)
Pakson is lehet a piactéren,
lakótelepen õrölt pirospaprikát látni. A kérdés: vegyük, ne
vegyük. Errõl kérdezem a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség
szekszárdi vezetõjét, dr. Varga Tibort: – A mai naptól –
szeptember 28-tól – érvényes
az a rendelet, mely szerint utcán, piacon, vásárcsarnokokban tilos õrölt fûszerpaprikát
árulni. Hatóságunk a többi
hatósággal karöltve ellenõrizni fogja ezeket a helyeket és
elkobozza az árut, ráadásul
tekintélyes pénzbüntetésben
részesülnek az engedetlen
árusok. (…)
– Kömlõdön nem „méreg”
erõs a halászlé – mondja László Lajosné, a kömlõdi Halászcsárda üzletvezetõje. – Ételkészítményeinkhez a kalocsai
KAGE
paprikafeldolgozó
cégtõl közvetlenül vesszük a
fûszerpaprikát, így kizárt,
hogy hamisított, vagy ólommal szennyezett fûszerpaprika
kerülön az ételeinkbe.
A vendégek részére felszolgált
halászlé, halpaprikás, sõt, az
üvegekben otthonra elvitt halászlék mennyisége megfelel a
szokásosnak, a paprikahamisítás miatt a vendégek számának
csökkenését nem tapasztaltuk.
1994. október 7., VI. évf. 33. szám

Mint ismeretes a paksi önkor−
mányzat az óvárost ellátó víztá−
rolók kapacitásának bővítése
mellett döntött. Ezáltal a meleg
nyári időszakokban az óvárost
sem fenyegetné a vízhiány,
megfelelő tartalékot lehet bizto−
sítani, valamint további beköté−

seket tehet lehetővé. Az átadást
követően a présházakba, a bel−
területi nyaralókba és zártker−
tekbe is be lehet kötni a vizet.
(…) A három, egyenként 500
köbméteres medencét a Virág
utcában építik. (…)
1994. augusztus 26. VI. év. 27. szám

Soros hirdetések
A 661. Sz. Szakmunkáskép−
ző Iskola Paks–Biritó testne−
velés–bármely szakos állást
hirdet augusztus 15−től.
1995. augusztus 15., VII. évf. 32. szám
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Gyorsvonat
helyett maradt
a „Piroska”

Paksról is bevonultak
az ifjú katonák…

(…) Valamikor legalább negyve−
nen dolgoztak a paksi állomáson,
a létszám most nem sokkal halad−
ja meg a tízet (…) újságolja Vilmá−
nyi Vince.
– Mi a vágya, célja a paksi állo−
másfőnöknek?
– Szeretném, ha a paksi régió gaz−
dasági fejlődése végre megindulna,
amihez ez a négyvágányú vasúti
pályaudvar is nagyszerű, alapvető−
en fontos, értékes közlekedési inf−
rastrukturális feltételként szolgál.
Másszóval, jó lenne, ha erőre kap−
na, fejlődhetne a vasút, megtalálná
a helyét a megváltozott viszonyok
között az áru− és személyszállítás
egészségesebb arányának kialakí−
tásában. Másik vágyam, hogy a
Vácika−dűlőben lévő vegyes telepí−
tésű szőlőm termőre kapjon, ne te−
gye tönkre a kánikula. (…)

Késő este van, a presszóban kel−
lemes a hangulat. Kint vadult szél
tépi a fák koronáját, átláthatatlan
esőfüggöny leng égtől a földig, zi−
vatar tombol. Bent két fiatal be−
vonulóval beszélgetek a katona−
életről való elképzeléseikről, érzé−
seikről.
– Mire ezek a sorok eljutnak az
olvasókhoz, ti már a sereg tagjai
lesztek. Milyen érzésekkel búcsúz−
tok a polgári élettől?
– Nem hiszem, hogy különö−
sebb megpróbáltatások várná−
nak rám – válaszolja egy tagba−
szakadt, copfba kötött hajú fiú,

1994. augusztus 19., VI. évf. 26. szám

Hírmozaik
(…) A helyi rendőrségtől származó
információk szerint Pakson is
elterjedt az illegális valuta−
kereskedés. Czobor Borbála
rendőrszázados elmondta, hogy
néhány esetben panasszal fordul−
tak a paksi kapitánysághoz, hogy
külföldi állampolgárságú eladók
több százezer forint értékben
német márkát kínáltak, s a vásár−
lás után kiderült, hogy a vevő
értéktelen hamisítványt, vagy a
márkához
hasonlító
már
használaton kívüli jugoszláv dínárt
kapott. (…)
1994. augusztus 19., VI. évf. 26. szám

Nem árt, ha tudjuk
hogy az „itt a piros, hol a pi−
ros” elnevezésű beetetési já−
tékban részt vevő és a saját
pénzét kockáztató „balekok−
ra” is tízezer forint pénzbünte−
tést ír elő a törvény.
1992. február 26. , IV. évf. 5. szám

a 19 éves Iker István. – Sportol−
tam, ha szórakozni próbálnak
velem, megvédem magam.
Nem baj, hogy most vonulok
be, így már húszévesen leszere−
lek. (…)
– Neked mi erről a véleményed?
– kérdeztem a húszéves Winkler
Ferencet.
– Én nem rajongok ezért az egé−
szért. Utálom a bezártságot, az
erőszakot abnormális dolognak
tartom. Valószínű, hogy Sárbo−
gárdra visznek, s mint hallom az
egy … hely. (…)
1994. szeptember 2., VI. évf. 28. szám

Paks, Barátság utcai (volt laktanya)
kapusfülke épülete eladó.
Eladási ár: 1 500 000 Ft.
Érdeklődni lehet:
Paksi Polgármesteri Hivatal
vagyongazdálkodási osztályán.
1995. december 1., VII. évf. 48. szám

Húszmillió schillinges beruházás

Kövérek–
Soványak 2−2

Régi ötletet újítottak fel október 1−
jén a PSE pályán: a kövérek és so−
ványak futballmeccset játszottak.
Kitűnő hangulat, több mint há−
romszáz ember, baráti vélemény−
cserék, igazi lelkesedés jellemezte
az eseményt. Ó− és újváros végre
együtt szurkolt, együtt ünnepelt.
1994. október 7., VI. évf. 33. szám

(…) A PSE−ASE labdarúgó sza−
kosztálya nemrég ünnepelte első
házassági évfordulóját. Az anyagi
bázis megteremtése nem jelen−
tette a két szakosztály teljes
azonosulását. A siker hullámzó, a
szurkolóknak pedig a legnagyobb
problémát az jelenti, hogy a város
két futballpályája közül melyiken
lesz a meccs. (…)
Horváth Margit
1994. október 21., VI. évf. 35. szám

Paksi divatbemutató:

Búcsú
a minitől?
Az osztrák ÖMV cég eddig szin−
te csak Magyarországon helye−
zett üzembe ilyen színvonalú töl−
tőállomást, melynek átadására
május 28−án került sor a Tán−
csics Mihály utcában, a 6−os út
mellett. (…)
Mivel a paksi a 19. kútja Ma−
gyarországon a cégnek – stílsze−
rűen – az átadás napján 2 órán
keresztül 19 Ft−ért mérték min−
denfajta benzin literjét. (…) Már
reggel 10−től gyűltek a kocsik az

út mellett, végül közel 400 autó
jutott a kútfejekhez, 12 ezer liter
benzint értékesített ily módon
600 ezer forintnyi megtakarítást
okozva az autósoknak. Ilyen ak−
cióval eddig csak a paksi kutat
indították, de mint Bérczes Ist−
ván mondta: ezt a jó szokásukat
megtartják az újabb kutak átadá−
sakor. A 20. kút felavatásakor,
a benzin ára 20 Ft lesz hasonló
időszakra.
Eördögh

(…) A jövő év divatjáról szólva el−
mondható, hogy a hölgyek búcsút
vehetnek a minitől, a szoknya 95−
ben a térdet takarja. Eltűnnek a ki−
villanó derekakat és köldököket
alig takaró pulóverek, mert jövőre
ezek a ruhadarabok legalábbis a
mostani bemutató alapján a csípő−
ig érnek. (…) Sutba lehet dobni a
Martens−bakancsokat is, mivel
majd húsz centi magas telitalpakon
kell közlekedni a hölgyeknek. (…)

1993. június 16., V. évf. 12. szám

1994. november 18., VI. évf. 39. szám
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Rendkívüli testületi ülés:

Paks segítséget vár
a Belügyminisztériumtól
(…) November 21−én délután
a Kálvária−dombon lévő római
katolikus temető veszélyel−
hárítási programja volt napi−
renden. A munkálatokra még
a szeptemberi testületi ülésen
kétmillió forintot szavaztak
meg. (…) A körülbelül két évig
elhúzódó helyreállítási mun−
kákhoz pedig körülbelül 45
millió forintot számoltak a
szakemberek. Bor Imre pol−
gármester és Mayer Mihály
püspök Kuncze Gábor belügy−
miniszterhez fordult anyagi tá−
mogatásért. (…)

aki nosztalgiázni vágyik, de
természetesen családi, baráti
összejövetelek lebonyolítását
is vállaljuk. (…) A közeljövő−
ben tervezzük a csárda föld−
szintjén kialakított mene−
dzserklub megnyitását.

Az idén is Szekszárdon született az év elsõ paksi újszülöttje: Ritter Bence súlya
3,49 kilogramm, hossza 57
centiméter. Január 1-jén
10:15 perckor látott napvilágot második gyermekként.
(…) Valaha mûködött itt
Pakson egy szülõotthon, a
Kossuth Lajos utcában. Az
épületet ma is megtalálhatjuk, a gólyafészek még áll a
tetején, jelezvén korábbi
funkcióját. (…) Ezt az otthont 1952-ben alapították, a
szekszárdi kórházhoz tartozott. Akkoriban országszerte
sok ilyen kicsi szülészetet
hoztak létre, fõképp az otthoni szülések elkerülése végett.
(…) Szekszárdról (!) is jártak
ide a kismamák és a megye
határain túlról is érkeztek ide
szülni. (…) a megyében itt
volt a legkisebb arányú csecsemõhalálozás. Hidegzuhanyként érte a lakosságot is
a hír, amikor 1979-ben megszüntették a szülõotthont.
(…) A közelmúltban ismételten felmerült a kérdés Pakson egy szülõotthon létrehozásáról. Errõl dr. Molnár
Klára vállalkozó háziorvost,
önkormányzati képviselõt, az
egészségügyi és szociális bizottság elnökét kérdeztem. –
A jelenlegi helyzetben irreális lenne egy helyi szülészet
beindításáról beszélni. (…)
Ha azonban valaki vállalkozói szinten belevágna, akkor
természetesen mi orvosok is
melléállnánk, de a vállalkozói megoldásnak – a magas
költségek miatt – kicsi a valószínûsége.
Préházi Ildikó

1995. február 24., VII. évf. 8. szám

1995. január 6., VII. évf. 1. szám

1994. november 25., VI. évf. 40. szám

Készül
a támfal
Csaknem hétmillió forintjába
kerül a paksi önkormányzat−
nak a Kálvária temető támfalá−
nak megépíttetése. (…) A tám−
fal megépítése előtt a domb ol−
dalában húzódó pincejáratokat
is fel kellett tárni, hogy azután
egy angol licenc alapján gyár−
tott habbetonnal kitöltsék a
pincéket.
1995. szeptember 22., VII. évf. 38. szám

Ismét várja vendégeit
a paksi halászcsárda
(…) A meghívottak megkós−
tolhattak néhány halételt. Az
étlapon a halételeken kívül
szerepelnek még frissen sül−
tek, készételek, előételek,
tészták. Íme, bepillantás a
menükártyába: paksi halászlé
(tésztával) − 270 Ft, ponty

Orly módra − 230 Ft, süllő
roston vegyes körettel − 460
Ft, túrós csusza tepertővel −
120 Ft. (…) Trojnár József a
halászcsárda üzletpolitikájáról
beszélt: – Szeretnénk a régi
paksiakat kihozni ide vendég−
nek, azt a középkorosztályt,

Nem hoz
a gólya
szülõotthont
Paksra
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A Villany
utcai piac
bővítéséről
(…) A piactér kialakításával egy
olyan piacbővítési és belvárosi
parkológondot kell egyidejűleg
megoldani, hogy a volt bölcsőde
épületének lebontásával kialakul−
jon a Villany utca 4. számú csalá−
di házig tartó összefüggő új tér,
amelyben szigetként fog jelentkez−
ni a jelenlegi városi könyvtár épü−
lete. (…) A bölcsőde épületének
és udvarának helyén 36−40 sze−
mélygépkocsi−parkoló alakítható
ki. Piaci napokon lehetővé teszi,
hogy a gépkocsik csomagtartójá−
ból, illetve utánfutókból árusítsa−
nak; egyéb napokon pedig a bel−
városi parkológondot enyhíti.

2009. december

A Paksi Polgármesteri
Hivatal árverésre
meghirdeti Pakson,
a Villany utca 2. szám
alatti volt bölcsõde
épületének bontását.
Kikiáltási ár:
300 000 Ft
1991. július 31.,
III. évf. 12. szám

Reménykedve,
hajléktalanul

lag kereskedelmi tevékenységet
folytató vállalkozók nyitják majd
meg az üzleteiket. (…)

Évről évre növekszik – Pakson is –
a hajléktalanok szállójára kény−
szerülő emberek száma. Három
éve mindössze öt férőhelyre vet−
ték igénybe ezt a lehetőséget,
1994−ben tizenhárom hely volt
foglalt, az idén januárban már
tizenhét helyet kellett fenntartani.
(…) Három év alatt negyvenöt
ember kényszerült igénybe venni
a hajléktalanszállót – és mint
Fonyó Lajos elmondta – az eleset−
tekért dolgozók munkája nem volt
teljesen hiábavaló, tizenegy
embert sikerült visszasegíteni
családjukhoz – és ott valamen−
nyien megkapaszkodtak. (…)

1996. március 29., VIII. évf. 12. szám

1995. március 24., VII. évf. 12. szám

1991. augusztus 28., III. 14. szám

A Paksi Polgármesteri Hiva−
tal által árverésre meghirde−
tett Villany utcai bölcsőde
épületének bontási jogát
Sárközi József szekszárdi la−
kos nyerte el. A vállalkozó a
bölcsőde bontását augusztus
19−én megkezdte.
1991. augusztus 28., III. 14. szám

Szolgáltatóház
Megkezdődött az építkezés a pi−
actéren. (…) A kétszintes házban
divatáru, vegyikereskedés, hentes
és büfé is helyet kap majd, kizáró−

Pénz, pénz
és a jövő
Több mint kétszeresére emelkedett a város
költségvetésének összege négy év alatt, hat−
százmillióról egymilliárd−négyszázmillió fo−
rintra. Paks azon ritka városok közé tarto−
zik, amelyek gazdálkodása nem forráshiá−
nyos. Hitelek felvételére nem volt szükség.
A pénz persze mindig gondok forrása, hisz
a családi költségvetés sem egyszerű, három−
négy ember érdekei is ütköznek, hogyne
akadna hát véleménykülönbség huszonkét−
ezer között. Ki erre költene, ki arra, s van−
nak néhányan, akik rögtön szétosztanák a
teljes bevételt, mondjuk ingyenes áram for−
májában, s közben lelakatolnák a város
kasszájába legtöbbet fizető cég kapuját. (…)
1994. szeptember 2., VI. évf. 28. szám

Pénz a nőknél

Várszeginé
Németh Mária
(…) Valóban jók a város gazdálkodásának pénzügyi feltételei, de ez nem jelenti azt, hogy a munkánk könnyebb,
hisz az igények is a lehetõségekhez
igazodnak, másrészt pedig a viszonylagos gazdagság nem lehet ok a felelõtlen, pazarló gazdálkodásra.
– Mi a legnagyobb tétel Paks költségvetésének kiadásaiban?
– Egyértelmûen az oktatás, mert Paks
fiatal város, az átlagéletkor 34 év.

Hál'istennek sok a gyermek, így sok iskolára, óvodára van szükség. (…)
– Magánemberként milyen viszonyban
áll a pénzzel?
– Nem érdekel különösebben, nem is szeretem. Nem vagyok „igényes”, elég a ház,
ahol élek a családommal, autónak megfelel a régi jó Trabantom. A munkám a hobbim, s ebbõl szerencsére akad bõven.
Eördögh Gabriella
1994. szeptember 2., VI. évf. 28. szám
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Mérlegen
a gázvezeték
pénzügyi feltételei
Paks Önkormányzati Képvise−
lő−testülete február 21−i ülésén
a város fűtési energiaellátásá−
nak fejlesztési lehetőségeit tár−
gyalta. Két megoldás került
szóba: az egyik a vezetékes gáz
kiépítése, a másik a lakótele−
pen meglévő távfűtés bővítése
az óváros felé. A költségek ösz−
szehasonlítása alapján a képvi−
selők a gázvezeték−építés lehe−
tőségeinek vizsgálata mellett
döntöttek. Az előzetes becslé−
sek szerint ez mintegy négy−
százmillió forintos beruházást
igényelne, míg a távfűtés bőví−

tése másfél milliárd forintba ke−
rülne. A gázvezeték kiépítésére
Paksnak két irányból van lehe−
tősége: a DDGáz dunaújvárosi
átadóállomásától
indulva
Dunaföldvár,
Bölcske
és
Madocsa érintésével még az
idén elkezdhetnék a munkákat,
vagy a Kalocsa−Gerjen vezeték−
re csatlakozva. Ez utóbbi közel
százmillió forinttal olcsóbb len−
ne, de a Duna alatti vezetéket
valószínűleg csak 1997−ben
építi meg a Mol Rt. (…)
Rákosi Gusztáv
1995. március 3., VII. évf. 9. szám

Indul a gázprogram
Egy napot
dolgoznék érte… Pakson és környékén
A gázról beszélnek a paksiak.
(…) Szucskó József minõsített hegesztõ: A Kishegyi úton
lakunk egy kétszintes társasházban és eddig olajjal fûtöttünk. Tudom, hogy a gáz az
egyik legolcsóbb fûtõanyag,
eddig
kõolajvezeték-építõ
cégnél dolgoztam. Õszintén

mondom, hogy nem is értem,
miért nem nagyobb a lakosság
lelkesedése… Talán a költségek… Én, mint minõsített
hegesztõ egynapi munkámat
fel is ajánlanám, hogy olcsóbb
legyen.
-tihanyi1995. szeptember 15., VII. évf. 37. szám

Az idei fűtési szezonban még
ugyan nem, de jövőre már bizo−
nyosan – a minden szempontból
kényelmesebb – földgáz tüzelésre
térhetnek át Paks, Dunaföldvár,
Bölcske és Madocsa otthonai−
ban. Augusztus 25−én ugyanis a

négy település polgármesterei−
nek aláírásával megjelent az a
pályázati felhívás, amelyben
nyílt, két fordulós versenytárgya−
lást hirdettek meg a gázprogram
megvalósítására. (…)

Ha itt
lesz
a gáz…

Én táncolnék veled…

1995. szeptember 1., VII. évf. 35. szám

(…) A 80 000 forintos közműfej−
lesztési hozzájárulás csak a
bekötés lehetőségét teremti
meg, azaz a ház előtt az utcán
ott a vezeték, amire a hoz−
zájárulás befizetése után a
fogyasztó ráköthet. Itt mindjárt
el kell oszlatnunk egy, a város−
ban elterjedt félreértést: csak
azoknak kell a 80 000 forintot
befizetniük, akik be kívánják
vezetni a földgázt! (…)
R.G.

Paks – de más kisváros nevét is ír−
hattam volna – szórakozási lehe−
tőségei, nem nyújtanak bőséges
kínálatot. Meglehetősen lehango−
ló egy−egy hétvégi – vagy akár
hétköznapi – estén végigsétálni a
város kihalt utcáin. (…) A fiatalab−
baknak lehetőségük van arra,
hogy elmenjenek a diszkóba vagy
beugorjanak valahova egy pizzát
enni, de mi van az idősebbekkel, a
harminc−, negyven− vagy ötven−
évesekkel? (…) Persze akad időn−
ként egy−egy bál vagy jótékonysá−
gi rendezvény, de ez önmagában
kevés. Szombat esti lázból szom−
bat esti tévézés lesz. (…)

1995. szeptember 8., VII. évf. 36. szám

1995. március 31., VII. évf. 13. szám
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Lezárult a vizsgálat
Mint arról már korábban beszámoltunk: dr. Czeizel Endre
vezetésével az elmúlt év során
hazánkban egyedülálló vizsgálatot végzett a paksi atomerõmû 30 kilométeres körzetében
az Országos Közegészségügyi
Intézet humángenetikai és teratológiai osztálya. A felmérés során meghatározták a fejlõdési
rendellenességgel született és
daganatos megbetegedésben
szenvedõ gyermekek számát,

az esetek gyakoriságát. Megállapították, hogy az erõmû
1982-es indulása óta a fejlõdési rendellenségek száma alacsonyabb, mint az atomerõmû
létezése elõtt. Dr. Czeizel Endre orvosgenetikus megállapítása szerint a föld radonsugárzása és a kozmikus sugárzása jóval nagyobb az erõmû
sugárzásánál. (…)
Horváth Margit
1995. június 23., VII. évf. 25. szám

A Duna−partért
Sok lokálpatrióta polgár örö−
mére, kezdeményezésük úgy
tűnik meghallgatásra talált. A
Paksi Duna−partért Közalapít−
vány létrehozásán fáradozik a
képviselő−testület, ennek része−
ként készült el a területre vo−
natkozó részletes rendezési
terv, amely felöleli a dunai part−
szakasznak a vasúti múzeumtól
a jelenlegi kavicskotrás helyéig
húzódó részét.
Az üdülőtábor és kemping 6,5
hektáron, kb. 200 fő befogadá−
sára lesz alkalmas, a közcélú
sport 1,5 hektár, a rendezvény−

tér 0,8 hektárnyi területet kap−
na. Lehetőség lesz arra is, hogy
reprezentatív szórakoztató és
vendéglátó létesítményt is elhe−
lyezzenek a területen. A költ−
ségbecslés több változatban ké−
szült, a legalacsonyabb összeg
20 millió, a legmagasabb 37
millió forint. Az alapítvány ku−
ratóriumának feladata eldönte−
ni, melyiket valósítja meg. Az
alapítvány vagyona megalaku−
láskor mindössze 1,5 millió,
egymilliót az önkormányzat,
félmilliót az erőmű biztosít.
1995. május 19., VII. évf. 20. szám

A Dózsa György út–Rákóczi ut−
ca csomópont a város közleke−
désének talán legkritikusabb
csomópontja. Többen javasol−
ták már a rendőrlámpás megol−
dást, ám erre ma, a szűkös fej−
lesztési keretből nem jut tizenöt−
millió forint. A végleges megol−
dás bizonyára ez lesz, amikor

teljes hosszában megépült a
Pollack Mihály utcai csomó−
pontból induló új út. Addig is
gyalogátkelőhely épül – még az
idén – a Kápolna utca és az ál−
talános iskola kijárata között, te−
hermentesítve a veszélyes ke−
reszteződést.
1995. május 5., VII. évf. 18. szám

A Paksi Képtár képzőművész
köreinek kiállítása
A kortárs művészeti alkotások
előtt eléggé értetlenül állnak a
látogatók. Nincsenek számukra
fogódzók és nem tudják, hogy
átverésről van−e szó vagy pedig
amit látnak: az egy (komoly) do−
log – mondta a Paksi Hírnök
kérdésére Dechandt Antal szob−
rászművész a Paksi Képtár Kép−
zőművész Köreinek kiállításának
megnyitóján, a Városi Művelő−
dési Központban.

– A látogatókban nincs meg a
képesség a látottak befogadásá−
ra, a ma élő generáció a tárgyak
birtoklására vágyik, s ezek révén
kíván eljutni valami álboldogság−
érzéshez. A gondolatviláguk stá−
tuszszimbólumokhoz kötődik, s
közben megfeledkeznek a mű−
vészetről, ami az embert teszi
teljessé. (…)
Eördögh Gabriella
1995. május 5., VII. évf. 18. szám

Blues−rock,
gasztronómiai fesztivál

Épül−szépül a sétány
1996. augusztus 2., VIII. évf. 27. szám

(…)
Pónya József, az MVM Rt. igaz−
gatótanácsának tagja: – Remek
ez a fesztivál, jól kitalálták. Egy
kicsit kevés a halászlé, lehet,
hogy csak protekciósok kap−
nak? Meg kellene szervezni,
hogy venni is lehessen a népek−
nek, rendesen, pénzért. Egyéb−
ként örülök minden paksi nyüzs−
gésnek.
(…)
Gálos István igazgató−tanár,
ESZI: – Ez a fesztivál semmivel

sem hasonlítható össze, nincsen
tétje, ugyanakkor az ország
minden részéből jönnek ide az
emberek, olyanok, akik a társa−
dalom különböző rétegeiből ke−
rülnek most egymás mellé. Hi−
hetetlen, hogy ennyi ember ag−
resszivitás nélkül megfér egy−
mással, még akkor is, ha egyik
főszereplő az alkohol. Nekem
egy picit a hangerő zavarja a fü−
lemet, a decibelek emberibbek
lehetnének. (…) Rákosi Gusztáv
1995. június 23., VII. évf. 25. szám
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Egy paksi orvos megbokrosodott
Közismert emberre hasonlítani
akár kellemes dolog is lehet,
ám dr. Barok József paksi or−
vost az ország manapság leg−
népszerűtlenebb politikusával,
Bokros Lajos pénzügyminisz−
terrel tévesztették össze a kö−
zelmúltban a pesti utcán. (…)
– Hivatalos ügyben jártam a
Szent István Kórházban, on−
nan távozva a Nagyvárad téren
arra lettem figyelmes, hogy
egy 60 év körüli testes öreg úr
félig oldalról, félig hátulról kö−
zelít felém botjával hadonász−
va, s közben obszcén kifejezé−

Salamoni
döntés vár a
paksi jegyzõre
(…) Legutóbb a június 20-i
közmeghallgatáson tiltakoztak
a lakótelepen mûködõ szórakozóhelyek tulajdonosai a kilátásba helyezett hatósági intézkedések ellen – amely nyitvatartásukat korlátozná –,
mondván, hogy õk betartják a
zajszintre vonatkozó elõírásokat, a távozó vendégek által elkövetett utcai ordítozásokért,
randalírozásokért pedig nem
vállalhatnak felelõsséget. (…)
A közmeghallgatáson dr.
Blazsek Balázs, Paks város
jegyzõje (…) elmondta: nem
folyik keresztes hadjárat a
vendéglátósok ellen, de a panaszok is jogosak, így határozott fellépést helyezett kilátásba. (…)
Rákosi Gusztáv

sekkel tarkítva megállásra szó−
lít fel. A legenyhébb kitétel sza−
vai közt a „te, szemét népnyú−
zó” volt. Az első pillanatokban

Jön
a HBO
Jó hírt közölhetünk a film−
kedvelőkkel: a lakótelepi ká−
belrendszeren még az idén
megjelenik a mozicsatorna,
a HBO. (…) Nekünk, előfi−
zetőknek (…) meg kell ven−
nünk a dekódert – ez 2500−
3000 forint – és fizetnünk a
havi 7−800 forint előfizetési
díjat, hogy megjelenjen ké−
szülékünk képernyőjén az
HBO – valószínűleg októ−
bertől.
1995. június 23., VII. évf. 25. szám

Paks a Marson

fel sem fogtam, hogy mindez
nekem szól, eltelt néhány má−
sodperc, mire rádöbbentem,
hogy hasonlóságunk miatt ösz−
szetévesztett az öregúr a pénz−
ügyminiszterrel. (…) Sokan
észrevették mások is a hason−
lóságot, s többen kérdezték,
miért nem változtatok a külső−
mön. (…) Én vagyok az idő−
sebb – tudtom szerint két évvel
–, ezért tehát alakítsa át a kül−
sejét Bokros Lajos, ha őt za−
varja a hasonlóság. (…)
Rákosi Gusztáv

Városunkról nevezték el a Mars
egyik kráterét. A nemzetközi
Csillagászati Unió hivatott arra,
hogy az égitestek névadója
legyen, s az a gyakorlat, hogy
híres emberek nevét használják
fel egy−egy bolygó, kráter vagy
terület megjelölésére. A Mars
esetében – úgy tűnik – a
névadók kifogytak a hírességek−
ből, s így már a világ kisebb
városairól is neveznek el újabb
krátereket. (…) ettől a perctől
kezdve Paks városa világe−
gyetemszerte híres.

1995. július 28., VII. évf. 29−30. szám

1995. szeptember 8., VII. évf. 36. szám

Keserű HBO Sok hűhó, miért?
(…) Több hete tart az HBO te−
levíziós csatorna előfizetőinek
szervezése. Eddig még nem tel−
jesen tisztázott, de már többé−
kevésbé körülhatárolt szemé−
lyek iparágat indítottak a
dekóderek gyártására és forgal−
mazására, természetesen feke−
tén. A kereskedelmi lánc fel−
göngyölítésére az illetékesek
mindent megtesznek. A Paksi
Hírnök információi szerint egy
kalózdekóder ára 1500 és
3000 forint körül mozog és
nagy valószínűséggel eddig már
több százat értékesítettek belő−
le. (…)
K.G.P.

A városi tévé egyik esti főműsorá−
ban a HTV 30 hálózatában for−
galmazott filmet vetítette. Azonnal
érkezett is reagálás a filmmel kap−
csolatban: egy néző felháborodott
a „pornófilm” vetítése miatt. A te−
levízió frissen alakult felügyelőbi−
zottsága a vetítés után tartotta ülé−
sét, ahol a műsor szerkezetének
alakítása is napirenden volt. (…)
Ekkor a „pornófilm” – azaz az
erotikus film – levetítése is teríték−
re került (…) A megbeszélés vég−
eredménye az volt, hogy elmaradt
a film ismétlése, s egy ígéret: a jö−
vőben a futárral érkező HTV 30
filmeket az adás előtt megnézik a
tévések. (…)
t.sz.

1996. január 12., VIII. évf. 1. szám

1995. augusztus 4., VII. évf. 31. szám

Óriási fogás!

(…) Hírlik, hogy megjelent
már (…) az enyhébb kábítószer, a marihuanás cigaretta is.
Aki szombaton, vasárnap reggel végigsétál a lakótelepi bevásárlóközpont területén, döbbenten tapasztalhatja a felborított kukák, a szerteszét heverõ
szemét látványát.

Balról jobbra: a zsákmány, a segítő horgásztárs Kern
Ferenc, és a szerencsés Bukta Ferenc.
– Álmaim egyik legnagyobb halát fogtam meg a hét−
végén – mondotta lapunk érdeklődésére Bukta Ferenc
paksi polgár, aki a Kondor−tónál egy ötvenegy kilo−
grammos, több mint kettőméteres harcsát fogott. A
hal villantóra jött, és mintegy félórás fárasztás után si−
került Kern Ferenc horgásztárs segítségével kiemelni.
– Gatyára vetkőztem és úgy húztam ki négyfokos víz−
ből, de úgy gondolom, megérte – folytatta a boldog
horgász, aki azt is elmondta: a harcsa kilenc kilogram−
mos fejét preparálja és trófeaként őrzi majd, húsát pe−
dig elfelezték Kern Ferenccel. Így a hal útja egyelőre a
fagyasztóládákban ért véget.

1995. június 30., VII. évf. 26. szám

1995. november 17., VII. évf. 46. szám

Paksi Hírnök

HTO−segítség
a városházától
Megszűnt az olajjegy, így új tá−
mogatási formát vehetnek
igénybe a háztartási tüzelő−
olajjal fűtő családok. Az ön−
kormányzat az állami forrás−
ból folyósított mintegy 5,5
millió forintot a szociális célra
tervezett keretéből egészíti ki
(…) Az igényeket október 31−
ig lehet a polgármesteri hiva−
tal családvédelmi osztályán be−
nyújtani és ugyanitt juthatnak
hozzá az ehhez szükséges for−
manyomtatványhoz is, ame−
lyen az olajfűtéshez való enge−
dély számát is fel kell tüntetni.
(…)
Préházi Ildikó
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Pécs mellett épül az atomtemető(?)
Magyarország sem kerülheti
meg a nagy aktivitású hulladé−
kok kérdésének vizsgálatát,
még akkor sem, ha a kiégett
kazettákat
visszaszállítják
Oroszországba. A kiszállítások
egyre bizonytalanabbak és
hosszú távon kétséges a vissza−

szállítási gyakorlat folytatása.
(…) megkezdődött a nagy akti−
vitású hulladékok végleges el−
helyezésének lehetőségeit vizs−
gáló kutatómunka is a Mecsek−
ben. Itt található ugyanis egy
olyan geológiai képződmény,
amely alkalmas lehet egy mély−

Döntött a paksi atomerőmű
kis− és közepes aktivitású radio−
aktív hulladékainak végleges el−
helyezését célzó kutatások to−
vábbi folytatásáról az öt minisz−
térium képviseletével működő
Nemzeti Projekt Célprogram
Irányító Testülete. Eszerint hat

település környékét jelölték ki a
helyszíni geológiai kutatások el−
végzésére. Ezek: Diósberény,
Németkér, Bátaapáti (üveghu−
ta), Udvari, Sárszentlőrinc vala−
mint Mórágy, tehát valamennyi
kijelölt település Tolnában talál−
ható. A kijelölt falvak lakossága

Németkér: nem!

Táncsics utca 2−4. Negyven−
kilenc kis édenkert. Tágas
szobák, az üvegeken be−
áramló fényözön – és ami
megfizethetetlen: a meleget
ontó radiátorok (…) Való−
ban megfizethetetlen! Ma
már tudják az itt lakók is,
annyira az, hogy az elkövet−
kezendő télen nem is bírja
majd családi költségvetésük.
A ház ugyanis olajjal fűt,
olajbojlerek melegítik a vi−
zet. Amikor épült, 1980−
ban, nyolc forint volt a tüze−
lőolaj literje, tavaly még
mindig „csak” harmincnégy
forintért mérte a MOL Rt.
Az idén pedig már nyolcvan−
hét forint az olaj literje. (…)
Rákosi Gusztáv
1995. október 13., VII. évf. 41. szám

1995. április 28., VII. évf. 17. szám

Tárolók: tolnai falvakban

1995. október 6., VII. évf. 40. szám

Hideg
napok
a Táncsics
utcában

tároló befogadására: a bodai
aleurolit. (…) Nevét a Boda
községnél található felszíni ki−
búvásáról kapta. (…) Az urán−
bánya bezárásáig hátralévő két
és fél év alatt meg kell alapoz−
ni a további kutatásokat. (…)

Eredményes volt a szombati
népszavazás Németkéren: a
vasárnap nyilvánosságra hozott végeredmény szerint a
falu választásra jogosult
polgárainak több mint kétharmada voksolt és a többség arra szavazott, hogy ne
legyen Németkér határában
atomhulladék-tároló. (…)
Ez
azt
jelenti,
hogy
Németkér kiesett annak a

hat Tolna megyei településnek a sorából, amelyek a
geológiai térkép adatai szerint nagy valószínûséggel
alkalmasak a tároló építésére. (…) Bátaapatiban kezdõdött ez a munka január közepén, ott nagy kiterjedésû
gránitban akarnak lefúrni ötszáz méter mélységbe.
(MTI)
1996. február 16. VIII., évf. 6. szám

és önkormányzata hozzájárult a
kutatások elvégzéséhez és ki−
nyilvánították szándékukat a tá−
roló befogadására, amennyi−
ben arra geológiai szempon−
tokból alkalmasnak bizonyul te−
rületük.
1995. október 6., VII. évf. 40. szám

Itt lesz a tároló?
A Paksi Atomerőmű Rt. vezér−
igazgatója levélben kereste meg
városunk polgármesterét, Her−
czeg Józsefet, s választ kért az
önkormányzattól arra, hogy
megkezdhetők−e a kutatások
Paks közigazgatási területén a kis
és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok tárolójának létesítésé−
hez. (…) A Nemzeti Projekt meg−
ítélése szerint Paks is alkalmas
geológiailag a telephely létesítés−
re irányuló kutatások megkezdé−
sére. (…)
1996. május 17., VIII. évf. 19. szám

Paksi munkások
a horvátországi újjáépítésben
A horvátországi Okucsányiban
épül a magyar csapatok táborhelye
az úgynevezett „konténerváros”,
amelynek összeszerelési munkála−
taiban egy paksi vállalkozó embe−
rei is részt vesznek. A Fábi és Fábi
Kft. ügyvezetőjét, Gyergyovics Fá−
biánt kérdeztük. (…) A legnagyobb
hóesésben indultunk, Barcsnál lép−
tük át a határt. Harcok már nincse−
nek, de a látvány megdöbbentő.
Szép házak romba dőlve, golyólö−

Lesz−e
Földváron
szenes erőmű?

vedékek a falban (…) Jelenleg a
magyar katonák sátrakban és fahá−
zakban laknak. Az embereim fahá−
zakban kaptak elhelyezést. (…) Ki−
csit mostohák a körülmények, de
hát tudtuk, mire vállalkozunk. (…)
sok a munka. Van úgy, hogy még
éjjel is dolgoznak az autók, lámpák
fényénél. Hiába, a Honvédelmi
Minisztérium megköveteli a határ−
időt. (…)

Az amerikai érdekeltségű Tisza
Erőmű Rt. azt tervezi, hogy sze−
nes
villamoserőművet
épít
Dunaföldváron. A 350 megawat−
tos erőművet – amelynek működ−
tetéséhez Indonéziából vízi úton
szállítanák a szénport – a város
központjától másfél kilométerre
szeretnék megépíteni. (…)
(V. Horváth)

1996. február 2., VIII. évf. 4. szám

1998. július 31., X. évf. 25. szám
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Nem szórakozik,
csak a labdarúgásnak él
Németországban
rendezték
meg azt a nemzetközi ifjúsági
labdarúgó tornát, amelyen a
magyar 18 éven aluli váloga−
tott is részt vett. A tornán
résztvevő magyar korosztályos
válogatottban helyet kapott
Éger László, Paks NB II−es csa−
patának játékosa is.
(…) – A barátnőmnél voltam,
amikor édesapám telefonált,
hogy siessek haza, mert levelem
érkezett az MLSZ−től. Levélbon−

tás után megtudtam, hogy meg−
hívást kaptam az ifjúsági váloga−
tottba. Mondanom sem kell,
hogy a szívem a torkomban do−
bogott. (…) Nagyon remélem,
hogy nem ez volt az utolsó válo−
gatottságom. Rajtam nem fog
múlni, én mindent a labdarúgás−
nak rendelek alá, nem járok szó−
rakozni, mint korábban, az
edzéseken keményen dolgozok.
(…)
1995. június 30., VII. évf. 26. szám

Paks a Nemzet Sportvárosa cím
büszke birtokosa
(…) Az értékelés során két fon−
tos tényezőt vettek figyelembe,
az egyik, hogy milyen sporttevé−
kenység van a városban, a csa−
patok, az olimpiai és országos

bajnokok számát a lakosság szá−
mához viszonyítva. A másik,
hogy a város a költségvetéséből
milyen hányadot fordít a sport−
ra. Ezen mutató kedvező alaku−

lása eredményezte, hogy Paks
elnyerte a „Nemzet Sportváro−
sa” kitüntető címet. (…)
Zerza József
1996. január 26., VIII. évf. 3. szám

Hangyási László
döntött: marad
továbbra is
Pakson
Az atlantai olimpia óta má−
sodszor keresték meg az oszt−
rák dzsúdószövetségtől a pak−
siak szakvezetőjét azzal, hogy
legyen a kapitányuk. A mes−
ter ezúttal is nemet mondott.
(…) Az ajánlat csábító volt, de
meg kellett fontolni a döntést
–
kezdte
mondandóját
Hangyási László. (…) a fiam
Pakson jár iskolába és még
számtalan apró dolog jutott
az eszembe, ami mind−mind
Paks mellett szól. És ami na−
gyon lényeges volt a döntés−
ben, az a megkezdett munka.
Az elmúlt tizenkét év alatt fel−
építettem valamit (…) össze−
állt egy olyan csapat Pakson,
amelyben van fantázia (…) s
azt szeretném, ha ez ki is jön−
ne belőlük. (…)
Zerza József
1998. február 13., X. évf. 5. szám

Paksra várják
a német
fűtőelemeket
A német nukleáris fűtőanyag
Paksra szállítása ürügyén he−
ves támadást indítottak a né−
met környzetvédők a magyar
atomerőmű ellen (…) Mint azt
Angela Merkel német környe−
zetvédelmi miniszter hangoz−
tatta, a Greenpeace a közvéle−
ményre ható látványos meg−
mozdulásával félelmet akar
kelteni a lakosságban, pedig a
paksi atomerőmű valóban a
biztonságos atomlétesítmé−
nyek közé tartozik. (…) A pak−
si atomerőműbe – az előzetes
tervek szerint és a Greenpeace
akciója ellenére – még ebben a
hónapban megérkeznek a né−
met fűtőelemek. (…)
1996. február 9., VIII. évf. 5. szám

Belvárosi mosómedvék

Az ürgemezői Sörkert büfé fa−
épülete mellett tágas ketrec ad
otthont Csorba János, alias
„Csocc” két mosómedvéjének,
Törpinek és Picúrnak. (…)
Törpivel is volt egy kisebb kala−
majka, ugyanis az esti séta alkal−

mával meglógott a sportcsarnok
környékéről. Beugrott egy örök−
zöld bozótba, és miközben vár−
tam rá, szépen meglépett a bo−
kor túlsó oldalán. (…) városnéző
körutat tett, többen látták a Pre−
mier diszkó tájékán, de nem
tudták mire vélni a szőrös te−
remtményt, azt hitték, „valami
nagyobb macska”. (…) Retten−
tően érdeklődő állatok, mindig
pakolnak, mindent szétszednek
– de nem romboló céllal –, az
összes fiókot és szekrényajtót ki−
nyitják, mindenhová bekukucs−
kálnak. (…) Ha elfáradnak a bo−
hóckodásban, leülnek a fotelba
és nézik a tévét. (…) Talán a kö−
zeljövőben gyarapodik a paksi
mosómedve−populáció, emlé−
kezve a Sörgyári Capriccio híres
mondatára: „Unatkozik? Vásá−
roljon mosómedvét!”
(szp)
1996. február 23., VIII. évf. 7. szám

Beíratkozás
Befejeződött a beíratkozás
az általános iskolákba. Az
idén szeptemberben három−
száznégy kisiskolás kezdi
meg tanulmányait Pakson, a
hat általános iskolában. Az
induló osztályok átlaglétszá−
ma huszonkét fő lesz. Egy
első osztályt alakítanak ki a
dunakömlődi iskolában, ket−
tőt−kettőt a Deák Ferenc és
a IV. számú (Gesztenyés úti)
iskolákban,
hármat
a
Bezerédjben és a Móra Fe−
renc iskolában. Ez utóbbinál
indítanak egy speciális osz−
tályt is – ovisuli néven.
A Balogh Antal iskolában is
három első osztályt terveznek
– két katolikust és egy protes−
tánst.
1995. április 14., VII. évf. 15. szám
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A jegyző úr
zongorázni (is)
megtanul…
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Elkerülő úttal elkerülhető
a közlekedési tömegjelenet

A száraz tónak
nedves partján

Várják mindazok jelentkezését,
akik részt vettek 1974−ben a
Paksi Konzervgyárban készült
„Szikrázó lányok” című film for−
gatásán. A városi mozi a VMK
üzemeltetésében idén ünnepli
ötödik születésnapját. Filmhéttel
teszik emlékezetesebbé az évfor−
dulót. Ebből az alkalomból vetítik
le a „Szikrázó lányok”−at április
1−jén, amikor ellátogat Paksra
Bacsó Péter, a film rendezője,
akivel találkozhatnak a hajdani
statiszták. (…) A film az akkori
társadalom egy szemelvénye a
nők munkássá válásának folya−
matáról. A forgatókönyvben
konzervgyárat jelöltek meg hely−
színül és a paksi gyár ígérkezett
erre legalkalmasabbnak. (…)
Pr

Úgy tetszik nem kell a városatyáknak a fizetõ parkoló. A testület elvetette a fizetõ parkolók bevezetését Paks városában, és a
döntést a következõ testület hatáskörébe utalta. Így a parkolás
egy darabig olyan lesz, mint volt: parkol boldog-boldogtalan,
aki ahogyan tud, jut és fér, aki ügyesebb és elõbb érkezik… már
aki korán kel…

Pakson békainvázió van, az
egész várost ellepték a nem hívott vendégek – ezt állítja
egyik olvasónk.
(…) Schuckert József a legtöbb panasszal élt lakótársunk
képviselõje: „(…)mindazok,
akik kettõnél több békával találkoznak, mert ez már sok béka, javaslom telepítsenek gólyafészkeket. Köztudomású, a
gólyák száma egyenes arányban van a gyerekáldás növekedésével, így ez már politikai
kérdés. Feltétlen meg kívánom
jegyezni, ez csak az én privát
véleményem, nem egyeztettem a környezetvédelmi bizottsággal.”
Miután a képviselõ úr nem tolmácsolta a környezetvédelmi
bizottság véleményét, megkérdeztük Rósa Gézát a bizottság
elnökét, mit tenne hogy elmúljon a békaveszély: Rósa Géza
nagyon röviden lezárta e bonyolult kérdést és õ azt javasolta, hogy várjuk meg a telet. (…)
nem mulasztottuk el megkérdezni Haáz Ádámot, városunk
polgárvédelmi parancsnokát. –
Nincs közvetlen életveszélyben
a lakosság, így semmilyen intézkedést a polgárvédelemtõl
nem kíván az eset – tudtuk meg
a polgárvédelmi parancsnoktól,
aki megemlíti, talán szabályozni kéne a szaporodást.
Mint minden új jelenségben,
mi is elsõként üzletet láttunk a
városunkban tornyosuló apró
élõlényekben, így úgy gondoltuk, Dr. Bencsik Lajos is érdekelt lehet, mint a gazdasági bizottság elnöke, a témában. Kiváló javaslattal állt elõ, gondolva a kis és közepes vállalkozásokra. Szerinte egy vállalkozó
szellemû ember (természetesen
a jegyzõ által kiadott engedélylyel) összegyûjthetné a szabadon mozgó egyedeket, és esetleg egy kis feldolgozóüzemet
hozhatna létre, elsõsorban hazai piacokra orientálódva (…)
Seregély Erzsébet

1997. március 14., IX. évf. 9. szám

1997. november 7., IX. évf. 41. szám

1997. szeptember 26., IX. évf. 35. szám

Jó napot, mi újság? (…)
dr. Blazsek Balázs
(…)
– Munkája mellett jut ideje másra?
– Egyetlen állandó kötöttségem
van. Zongorázni tanulok már
harmadik éve a Paksi Zeneiskolá−
ban és ma este lesz a zongora−
vizsgám. Eddig a családban min−
den fölmenőm játszott valami−
lyen hangszeren. Régebben én is
zongoráztam, de gyerekként
nem volt ambícióm és lusta vol−
tam, nem bírtam a délutáni kö−
töttségeket. Persze most sem tö−
rekszem zenei babérokra, nem
akarok profi szinten játszani csak
úgy a magam kedvére, kikapcso−
lódásként. (…)
– Ha lehetne egy kívánsága, mi
lenne az?
– Titokban a lottó ötösre gondol−
tam, mert akkor nyugdíjba men−
nék és semmi mást nem csinál−
nék, mint egész nyáron a Dunán
lennék. (…)
1996. június 14., VIII. évf. 23. szám

Statiszták
kerestetnek!

4800 személygépkocsit birtoko−
lunk Pakson. Mi, autósok a jár−
művet használni kívánjuk (racio−
nális igény), amivel együtt jár,
hogy megérkezvén parkolni is
szeretnénk: irracionális igény.
Gondokat igazán a Dózsa
György úton okoz, ahol parkolá−
si lehetőségekkel nem kényeztet
el minket a valamikor kisebb for−
galomhoz kialakított rend. (…) Az
1994. április 7−én tartott forga−
lomszámlálásból kiderült, hogy a
Deák Ferenc utca−Dózsa György
út−Tolnai út forgalma közel akko−

ra, mint a hatos út átkelési szaka−
szán lebonyolódó forgalom. (…)
A tervek hosszú távon (legalább
10 évben gondolkodva) azt jelen−
tik, hogy a gyorsforgalmi út nem
a Duna−parton, hanem a várost
nyugati irányban megkerülve ha−
ladna. Rövid távon a Pollack Mi−
hály utca−Gesztenyés utca folyta−
tásaként az Ürgemező szélén fog
elmenni a biztonsági elkerülő út,
a tűzoltó laktanyánál keresztezve
a hatos utat. (…)
Jakab Éva
1996. február 9., VIII. évf. 5. szám
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Féltérden az óceánon
Már öt éve megfogalmazó−
dott az álom: átszelni kenuval
az Atlanti−óceánt. Török Ist−
ván, aki egyszer már megtett
3500 kilométert százegy nap
alatt, most újra nekiindul. (…)
– Menni kell előre, mindenre
felkészültem, tudok sebet
varrni, ha kell, speciális ruhát

Jó napot, mi újság? Török István
Török István, aki április 15-én
indult útnak, hogy a világon elõször szelje át az Atlanti-óceánt,
egy sajnálatos baleset után úgy
döntött, hazautazik. Teafõzés
közben lobogó vízzel leforrázta
kezét, majd rátenyerelt a kerámialapos gáztûzhelyére. Keze
olyan súlyos égési sérülést szenvedett, hogy a dakari kórházban
felvágták, majd ellátták a sebét.

Pontosan nem tudni, hogy hány
kilométert tett meg, de azt igen,
hogy egy kézzel evezett vissza a
partra, amely önmagában is
nagy teljesítmény (…)
– Háromszor fordultam vissza.
Nem a kezem miatt, úgy még
eleveztem volna, hogy a csuklóm alatt támasztom meg az
evezõlapátot. A helyzetjelzõ
mûszereim mondták fel sorra a

szolgálatot. Azt mondtam, mindent megteszek, hogy sikerüljön
átszelni az óceánt. Egyvalamit
azonban megígértem, mégpedig
azt, hogy visszatérek. (…)
– Mindennek így kellett történnie. Így még láthattam édesapámat élve. Mellette lehettem
élete utolsó pár hetében. (…)
Préházi Ildikó
1996. május 31., VIII. évf. 21. szám

Önkormányzati lépések a pincékért
A közel százéves kulturális
örökség, a paksi pincesor
eredetiségét megőrzik és az
a március 25−i testületi ülé−
sen hozott határozat értel−
mében elfogadott rendezési
terv szerint történik. A
présházak rendbetételét ter−
vező tulajdonosokat – képvi−
selői indítványra –, pénzben
is támogatja a paksi önkor−
mányzat.

viszek magammal, négy éve
már főzeléket sem eszem,
hogy ebből se legyen problé−
mám. Nappal a tűző nap el−
len kell majd védekezni, éj−
szaka viszont nagyon hideg
van és mindig erős szél fúj.
(…)
1996. április 5., VIII. évf. 13. szám

Vendéglátás
a Sárgödörben
Már egy régebb óta megada−
tott, ám mindeddig elmulasztott
lehetőséggel élnek azok, akik
megpróbálnak tenni valamit a
paksi pincesor megújulásért és
felkeltik tetszhalott mivoltából.
Mintegy tizenöt paksi gazda
nyitja meg pincéjét a „Sárgö−
dörnek” nevezett városrészben
(…)
1996. május 10., VIII. évf. 18. szám

Pincesorból
pincefalu
lesz

1997. április 4., IX. évf. 12. szám

Száncsengő
(…) A nem mindennapi
közlekedési eszköz a nem
mindennapi Hesz János tulaj−
dona, édesapjától örökölte. A
szán már több mint fél
évszázados. (…)
Jakab Éva
1996. február 2., VIII. évf. 4. szám

Régen megfogalmazott álom
látszik valóra válni azzal,
hogy a Sárgödör téri pincesort rendbe hozzák és pincefaluvá alakítják. (…) A pincefalu kialakítása során nem
kis munka áll az önkormányzat mûszaki, vagyongazdálkodási osztálya, a városépítõ
bizottság és a gazdák elõtt.
(…) A pincesoron, ahol
nyolcvan-, százéves pincék
is találhatók, már csak a külsõ esztétikai látvány hiányzik, de a szervezõk bíznak
abban, hogy hamarosan
széppé tudják varázsolni a
környéket és a paksi boroknak, borkultúrának igazi otthont teremthetnek.
-seregély1996. június 7., VIII. évf. 22. szám
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Ha a
Millecentenárium
befektetők is Választott hazában,
úgy akarják…
Dél-Dunántúl egyik legnagyobb – mintegy 106 hektáron
elterülõ – iparterületévé válhat
Paks az elkövetkezendõ évtizedekben, ha a befektetõk is
úgy akarják. Ezek még csak
tervek, pontosabban lehetõségek, aminek elsõ lépcsõjeként
egy 16,5 hektár alapterületû,
önkormányzati tulajdonban lévõ földterületen egy úgynevezett ipari park létrehozását
kezdenék meg.
Ahhoz, hogy a városba csalogassák a befektetõket kedvezõ
feltételeket biztosítani kell.
Egyik ilyen lesz a fent említett
ipari park, amelynek megvalósulásával remélhetõleg több
cég is megveti lábát Paks városában. A Duna Center Kft. telephelyétõl a 6-os útig terjedõ
déli iparterület most még üresen áll, azonban területvásárlási kedvezménnyel, adókedvezménnyel, közmûtelepítéssel kívánják vonzóvá tenni a ma még
legelõként számontartott földterületet, a telephelyet keresõ
vállalkozók számára. (…)
-Préházi-

2009. december

itt a Duna völgyében

(…) Száz éve millennium, ezer−
száz éve a honfoglalás – mind−
ezen események, akár egy tör−
ténelmi időív pillérei alkotják az
országban, itt Pakson is, az idei
millecentenáriumi ünnepségek
részprogramjait. Ezek sorában
is kiemelkedett a Szent István
téri bazársor előtti eseményso−
rozat. Az a hely, az az épület és
tér, ahol évszázaddal ezelőtt
Paks lakói, vezetői, vendégei
emlékeztek a honfoglalásra és
ahol a mai paksiak is ünnepel−
tek. (…)
1996. május 17., VIII. évf. 19. szám

A millencentenárium évében
ünnepli századik születésnapját
a Pusztaszabolcs−Dunapentele−
Paks vasútvonal. Ennek tisztele−
tére indult június 10−én útjára
az az emlékvonat, mely a már
jól ismert megállóhelyek –
Adony, Kulcs, Rácalmás, Duna−
újváros, Előszállás, Duna−
földvár, Bölcske – érintésével
zakatolt a célállomás, Paks felé.
Útját mindenütt ünnepi műso−
rokkal, rendezvényekkel tették
emlékezetessé. (…)
−Pozbai−

1997. május 9., IX. évf. 16-17. szám

1996. július 26., VIII. évf. 26. szám

Ház már van, békesség még nincs
Egy falu házat vett a romáknak
csak, hogy elköltözzenek. Jó ötlet
volt, vagy sem? Erre kerestük ri−
portunkban a választ. Csámpára
érve útbaigazítást kérünk: hol ta−
láljuk azt a négy cigánycsaládot,
akik két hónapja tanyán élnek?
– A kis emelkedő után, lenn, a
völgybe, ott a Bedő−tanya –
mondja egy idősebb hölgy. Aki
ritkán jár ilyen helyen annak elég
megrázó élményben van része.
Egy szoba−konyha jut egy család−
nak négy−öt gyerekkel. Jöttünk−
kor szempillantás alatt ott terem−
nek a kapunál.
A házat, melyben élnek a
dunaszentgyörgyi lakosság vette
meg, és hogy miért, arra szeret−

tünk volna választ kapni a család−
tól és az illetékesektől.
Azt akarták, hogy jöjjünk el, pedig
nem csináltunk mi semmit. Ha va−
lami lopás történt a faluban akkor
mindig nálunk keresték a tettest.
Békések vagyunk, van nyugdíj, se−
gély, nem kell nekünk a másé –
mondják egyöntetűen. (…)
A hetvenes években segítséggel
kitelepített családok úgy látszik,
nagyobb lehetőségek reményé−
ben vissza szeretnének kerülni
eredeti lakóhelyükre. Hogy sike−
rül−e beilleszkedniük az itteni nor−
máknak megfelelően, azt az idő
dönti majd el.
Seregély Erzsébet
1997. augusztus 8., IX. évf. 27. szám

37

Jubileumi különkiadás

Paksi Hírnök

Omlik a
Sánc−hegy

„Lecsengett”
a bankpánik
A Postabank körül keltett pánik a
paksi fiókot sem kímélte. A
betétesek a rohamban mintegy
negyven−ötvenmillió forintot, a
betétállomány közel egyötödét
vették ki és hétfőre szinte lecsen−
gett a bizalmatlanság keltette
pénzfelvétel.
Március
har−
madikán, a helyi önkormányzat
fizetésnapján maradék nélkül tel−
jesítették a köztisztviselői és közal−
kalmazotti fizetések kiadását. (…)
(p.z.)

November 17−én, kora délután
a hatos út Paks és Dunakömlőd
közötti szakaszán leomlott a
Sánc−hegy egy darabja, félpá−
lyás útelzáródást okozva, közel
három órán keresztül. A föld−
törmeléket végül a paksi tűzol−
tók vízágyúval távolították el az
aszfaltról.
1996. november 29., VIII. évf. 44. szám

Támfal épül
Kömlődön

1997. március 7., IX. évf. 8. szám

Ír táncosok
Az Európa−hírű Tűzvirág Tánc−
együttes új ír sztepptánccal bővíti
repertoárját – a produkciót Tracy
Taaffe négyszeres sztepptánc−vi−
lágbajnok és Wendy Carrick ok−
tatja a paksi együttes tagjainak.
(…) Az új ír tánccal kibővített mű−
sort március 27−28−án a paksi Vá−
rosi Művelődési Központban te−
kinthetik meg.
1998. február 6., X. évf. 4. szám

forgalmas úton közlekedni.
Akkor merült fel a környéken lakók fejében a gondolat,
hogy jó lenne, ha ezután
mindig csak felfelé haladó
autósok jönnének erre. (…)

(…) A tavalyi, első ütemben el−
végzett munkálatok az idei má−
sodik ütemmel együtt összesen
háromszáz méter hosszúságú,
hét méter magasságú támfal
építését jelentik. (…) Megoldó−
dik a támfal előtt húzódó 6−os
út védelmének és a támfal fölöt−
ti részen a lösztalajon épült há−
zak biztonsága. (…)

1997. március 7., IX. évf. 8. szám

1998. október 2., X. évf. 33. szám

Felfelé a „Kishegyin”
A Kishegyi utca egyirányúsításának ötlete is szerepel a márciusi testületi ülés
napirendjén. Mint ismeretes,
a földgázhálózat kiépítésekor
az elmúlt évben rövid idõre
csak egy irányban lehetett a

„Kísérteties”
hasonlóság…

Barabás Éva, a paksi városi televízió
munkatársa, a Nap TV riporter kerestetik
versenyének legjobbja. (…) Ha elmegy,
Paksra azért emlékezni fog: Nagyszerû volt,
és ha egyszer ott képernyõre kerülök
integetek mindenkinek, nem felejtem el azt,
hogy itt szerettek.
(Seregély)

Lapunk kérdésére vála−
szolva Juhász Sándor
cáfolta, hogy bármi kö−
ze lenne a leva árfolya−
mának zuhanásához.
Mint megtudtuk a Nép−
szabadságban közölt fo−
tó láttán másnap csör−
gött a telefon és D. Sza−
bó Mária, a VMK igazgatója is számon kérte az
igazolatlan távolmaradást, miszerint: Nem elég,
hogy nem voltál értekezleten, még ennek tete−
jébe Szófia utcáin klimpírozol!
Juhász úr azonban alibivel rendelkezik a kérdé−
ses időpontban, mint mondotta: kosármeccsen
volt.
(A hangszerrel való kapcsolatát azonban még
az ügyvezető sem tudta letagadni. Nyár óta
már kétszer vett zongoraleckét Sárközi László−
tól, a Művészeti Iskola tanárától.)
−Pr−

1997. szeptember 26., IX. évf. 35. szám

1997. március 21., IX. évf. 10. szám
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Helyet,
házat
Pakson
(…) – Ilyen feladat már régen, úgy tíz éve, még a rendszerváltás elõtt utoljára a
Szõlõhegyen merült fel –
mondja Pál József, a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási osztályának mûszaki ügyintézõje. – Hosszú
idõ óta ismét sor kerülhet
Pakson lakótelkek kialakítására, ami azt jelenti, hogy új
utca létesül a Toldi utca folytatásaként a Fehérvári út és a
Mezõ utca között, közel a városi sportpályához, a gázcseretelephez. (…)
B.Gy.
1997. április 4., IX. évf. 12. szám

Gyógyvíz lett
Gyógyvízzé nyilvánították a paksi
hévízkút vizét – az erről kiállított
igazolás az elmúlt héten érkezett
meg az Egészségügyi Minisztéri−
um Országos Gyógyhelyi és
Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságá−
tól. A következő lépés a döntés
lesz arról: hogyan használja majd
fel a város ezt a természeti ado−
mányt. (…)
1999. március 5., XI. évf. 10. szám

Bormúzeum

2009. december

Közel másfél éve Paks frekventált
területén, a Dózsa György úton a
régen lebontott közismert Újvári−
féle ház helyén új épület magaso−
dik. Az arra járók találgatják, mi
lehet ez: milliomos palotája, netán
egy újabb szolgáltatóház – s ha ez
utóbbi: szükség van−e rá a kisvá−
rosban, ahol szinte naponta új bu−
tikok nyílnak és szűnnek meg?
Felvetődhet az a kérdés is a város−
ban lépten−nyomon utunkba kerü−
lő, üresen álló, esetleg kiadó helyi−
ségek láttán: vajon jó üzlet−e mos−
tanában az ingatlan−befektetés?
(…)
(sólya)
1997. március 21., IX. évf. 10. szám

Ha Paksból Hévíz lesz

Gyógyfürdő az uszodában?
Kísérleti alanyok kerestetnek…
A Tanuszoda és a nemrégiben
épült Penny Market üzlet között
csaknem tizenhat éve egy hévízkút található. A nyolcvanas évek
elején a fürdõ vízellátását kívánták megoldani a szakemberek
azzal, hogy kutat fúrtak ezen a
területen; a kifolyó víz hõmérséklete 37 Celsius fok volt. Az
uszoda vízellátását azonban

nem errõl a kútról biztosították,
mivel az itt nyert vizet kémiai
összetétele alkalmatlanná tette
arra, hogy a hagyományos klóros fertõtlenítésen alapuló vízforgatásos technikával felhasználják. (…) A városunkban találhatóhoz hasonló hévizek közül többet már gyógyvíznek
nyilvánítottak (…) A gyógyvíz-

zé nyilvánítási eljáráshoz (…)
betegek segítségét is kérik majd
a szakemberek: a „kísérleti alanyok” egyik része a minõsítendõ gyógyvízben, másik részük
egyszerû ivóvízben fürdik majd
meg, tizenöt napon át, félórás
idõtartamban (…)
Sólya1998. január 30., X. évf. 3. szám

Tavaszi fesztivál

Háromezer adag egy kondérban

Újabb kinccsel lett gazdagabb
Paks városa: a paksi Borbarát
Klub erőfeszítéseinek és az önkor−
mányzat pozitív hozzáállásának
köszönhetően ezúttal a Prelátus
pincéjében megnyílt Bormúzeum−
mal is büszkélkedhet városunk,
mely dicsőséghez a nemrégiben
elnyert borvidéki rang minősítés is
hozzájárul. (…) a több ezer palack
tárolására alkalmas, téglából fala−
zott tárolórekeszekben a kiemelt
magyar borvidékek és a paksi gaz−
dák borkollekciói gyönyörködtetik
a látogatók szemét.

(…) végy egy 175 centiméter magas, 250 centimé−
ter átmérőjű bográcsot, amelyet közel másfél méter
magas állvány vesz körül; az üsthöz való hozzáfé−
rést, az étel keverését megkönnyítve (…) huszonöt
kilogramm zsíron piríts meg hatvan kiló kockára vá−
gott hagymát, míg szép üveges nem lesz. Ezután
önts bele ötven kilogramm lecsót, hat kiló fűszer−
paprikát, majd jól keverd össze! Ha ez kész, jöhet a
többi alapanyag: háromszázhatvan kiló apró kocká−
ra vágott marhahús; rá másfél köbméter víz; ízesí−
tésnek három kilogramm fokhagyma, másfél kilónyi
őrölt kömény és tizenkét kiló só, ezer darab cseresz−
nyepaprika; no és az elhagyhatatlan apróra vágott
krumpli, mindössze háromszázötven kilogramm. A
következő lépés már csak, hogy várj három−négy
órán keresztül, amíg minden megpuhul, az ízek ösz−
szeérnek és isteni illat lengi be a teret. (…)

1998. április 3., X. évf. 12. szám

1998. június 5., X. évf. 20. szám
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Dunai katasztrófa

(…) A feltételezett időpont reggel hat óra öt perc, helyszín a paksi Du−
na−part. Ismeretlen vegyi anyagot szállító hajóvontató uszályán tűz ke−
letkezik, a vízi jármű elsodródik, s kirándulóhajónak ütközik, amelyen
százhúsz diák utazik. Az uszályon bekövetkezett robbanások során a
mérgező vegyi anyagokból felhő keletkezik, amely a lakosságot is ve−
szélyezteti, hiszen a város déli része felé terjed… A „katasztrófahelyzet”
eseményeit népes közönség kísérte figyelemmel a partról pénteken
délután. A mintegy huszonhat társadalmi, gazdasági szervezetet és két−
száznyolcvan embert mozgósító gyakorlat, amely a CHARON '97 ne−
vet kapta (mivel a hajókat a CHARON Bt. szolgáltatta) robbanások,
füst, tűz, pirotechnikai imitálásával vette kezdetét; tíz füstgyertya és
húsz hanggránát tette élethűvé mindezt. (…)
Sólya Emma
1997. május 30., IX. évf. 20. szám

Kerítés nélkül, a paksi Dunánál
Több évvel ezelőtt, a Puszta−
szabolcs−Paks vasútvonal városunk
belterületi szakaszán, az atomerő−
műves szárny kiépítésével egy idő−
ben drótfonatú kerítéssel zárták le
a síneket, mintegy elválasztva a vá−
rost a Dunától. (…) a huszonnyolc
éves, ezerháromszáz méter hosszú
kerítés fenntartása – melyet akkor−
tájt biztonsági okok miatt építettek

fel – mindenkinek csak gondot
okoz, s mivel nem látja el korábbi
funkcióját, s a párhuzamos gépjár−
műforgalom ellen sem biztosít vé−
delmet, így valóban időszerű és in−
dokolt a lebontása. (…) hetek kér−
dése csupán, hogy a város több
tízéves, kellemetlen örökségétől
végre megszabadulhasson.
1998. március 13., X. évf. 9. szám

Épül−szépül
a Duna−korzó
(…) A vén gesztenyefák árnyéka alatt most szorgos kezek
építik a lépcsõsort. Húszhuszonöt ember rakja egymás
mellé az ötven centiméter
széles, mintegy száznyolcvan

kilós vasbeton elemeket, hogy
az augusztus huszadikai ünnepségen legalább ezer ember
tudjon majd helyet foglalni.
(…)
(Seregély)
1998. augusztus 7., X. évf. 26. szám
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Ács Péter
Tolna megye első
sakknagymestere
Ács Péter, az Atomerőmű SE
17 esztendős sakkozója har−
madszor teljesítette a normát,
így elnyerte a nagymesteri cí−
met. (…) Ács Péter az ország je−
lenlegi legfiatalabb, Tolna me−
gyének pedig első nagymestere.
A fővárosi sikerével kerek
2500−ra növelte Élő−pontszá−
mát, s ezzel a felnőtt magyar
mezőnyben a legjobb húszban
(!) foglal helyet. (…)
1998. augusztus 14., X. évf. 27. szám

Meglendült
a csillár…
(…) – A mozgásra ébredtem
fel: az ágy mintha ringatózott
volna, és a csillár is lengett.
Egy−két percnél nem tartott
tovább. Feszülten koncentrál−
tunk arra, hogy mi következik
még, mert a harmadik emele−
ten lakunk, és azt hittük ha−
marosan ki kell rohanni a
házból.
Helyi idő szerint nulla óra tizen−
öt perckor Belgrádtól nyolcvan
kilométerre volt az epicentruma
annak a földrengésnek, melyet
a Richter skála szerint 5,2 erős−
ségűnek mértek, s közel egy
perc alatt ért Paksra. (…)
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Két keréken Afrikában

Két kalandvágyó srác, két bicik−
li, sok csomag, kevés pénz. Úti
cél: eljutni minél messzebb a
Földközi−tenger partján. Végál−

lomásukhoz Marokkóban érkez−
tek. De kezdjük az elején… a
paksi Régi Tamást évek óta ér−
deklik az egzotikus tájak, embe−
rek. (…) Afrikába a Gibraltári−
szoroson át érkeztek.
– Meglepődtünk Marokkóban.
Kerékpáron, s nem autón, köz−
vetlenebbül érinti az embert a
nyomor – meséli Tamás. – Az
emberek odajöttek hozzánk;
adományt, baksist kértek volna
tőlünk… Megesett, hogy hasis−
árusok kővel dobáltak bennün−
ket. A legrosszabb és a legjobb
élményeink is Marokkóhoz kö−
tődnek, hiszen az is gyakran elő−
fordult, hogy vendégül láttak

Törökkanyar
Török István, Paks–Cseresznyéspusztán élõ kenus ezer
kilométer megtétele után
megszakítani kényszerült útját. Mint ismeretes: Török
István a lisszaboni világkiállításra evezett volna hétezerötszáz kilométert, ahol hajóját a magyar pavilonban kiállították volna. Újvidéken
azonban tájékoztatták a
szerb-horvát viszályokról, s
ez arra kényszerítette a világ-

hírû kenust, hogy visszaforduljon. Mint mondotta: BécsPozsony útvonalon folytatja
az evezést, s a tervezettnél
sokkal nehezebb szakaszon
kell átkelnie, de nem adja fel,
bár a Rohn folyó nehezen hajózható és a Duna egyes szakaszai is gyorsabb folyásúak,
mint az eredeti útvonalon,
mégis június 13-án ismét útra
kelt.
1998. június 19., X. évf. 22. szám

1998. október 9., X. évf. 34−35. szám

Dátumváltásból jeles
Kiválóan oldotta meg a paksi
atomerőmű a dátumváltással kap−
csolatos felkészülést – hangzott el
Mojzes Imre erőműben tett láto−
gatása alkalmával. A 2000. évi
dátumváltási számítógépes átállást
a probléma kezelésével kinevezett
kormánybiztos értékelte. A paksi
erőműben teljes informatikai fej−
lesztést hajtottak végre. (…) A vil−
lamosenergia−termelés és a biz−
tonság tehát 2000−ben is biztos
alapokon áll.
−ese−
1999. december 10. XI. évf. 47. szám

minket a leterített pokróccal és
egy asztallal berendezett viskóik−
ban az afrikaiak… Nagy feltű−
nést keltettünk – kerékpáros tu−
rista, aki ráadásul magyarul be−
szél, ritka vendég erre. (…)
Az eltelt három hónap és a
megtett 8211 km alatt elfogyott
több mint kétszázhúszezer fo−
rint, eltűnt egy fényképezőgép
az objektívekkel együtt és tönk−
rement két bicikli. A természet
és a táj embert próbáló viszon−
tagságai során azonban a két fi−
únak eszébe sem jutott, hogy
visszaforduljon (…)
Sólya Emma
1996. szeptember 27., VIII. évf. 35. szám

Török:
„Megcsináltam”
(…) Augusztus 17−e, tizenkét óra
tíz perc, Lisszabon: egy újabb
kihívás vége. Fáradtan, kissé elcsi−
gázottan, de boldogan lép a por−
tugál földre.
– Megcsináltam.
Szűkszavú, de mit is várhatnánk
négyezer kilométeres viszontagsá−
gos
út
után?
Fogadás,
sajtótájékoztató, egy kis protokoll,
majd a hajó kiállítása a világkiál−
lítás magyar pavilonjában, s két
nappal később Török István már
hazaindul. (…)
(Seregély)
1998. augusztus 28., X. évf. 28. szám

Háború hazánk szomszédságában
Egyelőre biztonságban
Richard Holbrooke amerikai
diplomata, Szlobodan Milo−
sevics jugoszláv elnökkel folyta−
tott belgrádi tárgyalásának siker−
telensége után az elmúlt héten
megindult az Észak−Atlanti Szö−
vetség légitámadása jugoszláviai
célpontok ellen.
(…) Józsa Csaba alezredes a
Tolna Megyei Rendőr−főkapi−
tányság közbiztonsági igazga−

tója elmondta: rendkívüli intéz−
kedés nem volt a megyében. A
paksi atomerőmű területén
sincs rendkívüli teendőjük, de
az eddig megszokottól eltérő
feladatokat kapott a Neutron
Beavatkozó Egység járőrszol−
gálata, mint például az erőmű
kerítésén kívüli területek ellen−
őrzését. (…) Haáz Ádám kör−
zeti polgári védelmi parancs−

nok ezzel kapcsolatban arról
tájékoztatott: az április hatodi−
kára tervezett szirénapróba el−
marad. A kitelepítési tervek
egyeztetése megtörtént, és ál−
landó kapcsolatot tartanak az
országos parancsnoksággal –
így a lehető leghamarabb kap−
nak tájékoztatást minden ese−
ményről.
1999. április 2. XI. évf. 14. szám
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Megkezdődik a
paksi „kábító−
szeresek” pere
Lapunk megjelenésével egy idő−
ben, rendhagyó helyen, a paksi
Városházán tartja a Paks Városi
Bíróság azt a tárgyalást, melynek
harminchárom vádlottja van. Dr.
Vincze Zoltán bíró kábítószerrel
való visszaélés bűntettének vádja
miatt 16 főt, míg a többi fiatalt
kábítószerrel való visszaélés vét−
sége miatt idézte meg. Tanúként
egyelőre a bíróság csupán három
fiatalkorút hallgat meg, akik ma−
guk is hasonló cselekmény gya−
núsítottjai.
1998. február 27., X. évf. 7. szám

Ítélet született
a drog perben
(…) a legszigorúbb az egy év nyolc
hónap felfüggesztett börtönbünte−
tés ítélete volt; a terjesztőkre fel−
függesztett börtönbüntetést, a fo−
gyasztókra próbára bocsátást sza−
bott ki dr. Vincze Zoltán elnökleté−
vel a bíróság. Dr. Vincze Zoltán a
döntésnél figyelembe vette, hogy
a fogyasztók könnyű drogokat
használtak, és azokkal a városban
történt kereskedelem nem volt
egyértelműen bizonyítható. (…)
Az ítélet nem jogerős (…)
1998. szeptember 4., X. évf. 29. szám

Riadalom volt a
postahivatalban
Különös küldemény érkezett szer−
da reggel a paksi Dózsa György
úti postahivatalba Békéscsabáról.
A szabályosan feladott postai levé−
len a következő felirat állt: „Tartal−
ma: időzített bomba”.
A postahivatal azonnali intézke−
désének köszönhetően percek
alatt kiderült: csupán egy adap−
ter volt a borítékban, mely
egyébként egy magánszemély−
nek érkezett. A címzett elzárkó−
zott a nyilvánosság elől. (…)
1998. október 9., X. évf. 34−35. szám
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Polgárőrségben
Eddigi munkájuk tapasztalatairól tartott sajtó tájékoztatót a
Paksi Polgárõr Egyesület július
21-én a Városháza nagytermében. Bor Imre, az egyesület elnöke elmondta: a kezdeti anyagi gondokkal megbírkóztak, és
úgy látják, hogy erõfeszítéseiknek van értelme. Sikerrel vettek

részt egy eltûnt idõs asszony
felkutatásában, és megakadályoztak egy lakótelepi verekedést is. Az egyesület létszáma
az eltelt másfél hónap alatt száz
fõre emelkedett, így a napi beosztásnál már nincs létszámhiány.

ben egyedülálló tárgyalás ez,
hiszen a paksi Atomerőműt
egyszerre ennyien még nem
lopták meg. A bizonyítási eljá−
rás folytatását a bíróság októ−
ber 29−re tűzte ki.

(…) A feldolgozóiparban (…)
megjelentek a hamisítók, mély−
pontra süllyedt a jó bor becsülete
– panaszolják. Szerintük már a
legkiválóbb szőlész−borászok is
úgy érezhetik: ha meg akarnak
élni, előbb−utóbb nekik is be kell
állniuk a hamisítók sorába, sem−
mibe véve a szakmai tisztességet.
A paksiak azonban még nem tud−
nak arról, hogy a városban hami−
sítanák a bort. Sokan küzdenek
értékesítési gondokkal, éppen
azért, mert a Duna túloldaláról ol−
csóbban lehet beszerezni a hamis
bort. Ennek okán legtöbben a ter−
mést értékesítik, és csak annyi
szőlőt tartanak meg, melyből a
család számára készíthetnek bort.

1998. október 9., X. évf. 34−35. szám

1998. szeptember 18., X. évf. 31. szám

1998. július 31., X. évf. 25. szám

Jól loptak
az erőműből
A Paks Városi Bíróságon ok−
tóber 1−jén elkezdődött annak
a lopássorozatnak a tárgyalá−
sa, ahol tizenhét főt vádolnak
folytatólagosan elkövetett lo−
pás vétségével és bűntettével.
A Városi Bíróság történeté−

Tíz év börtönbüntetés is
adható egy sakkpartiért
(…) Tizennégy napon keresztül
zajlott Pakson a III. Atom−kupa
nemzetközi nagymester és mes−
terverseny. (…) A rendezvény
egyetlen negatívuma, hogy a
nagymesterverseny 11. fordulójá−
ban a szíriai Husari és az izraeli
Gerhson játszmájára nem kerül−
hetett sor, mert a szír törvények
szerint tíz év börtönbüntetést is

Paksi hármas
ikrek születtek

kaphatna Husari, amennyiben az
izraeli sakkozó ellen akár egyet−
len lépést is tett volna.
Így a táblájukon mozdulatlanul
maradt báboknak vélhetően
sokáig kell várakozniuk, míg a
két nemzet versenyzői valóban
asztalhoz ülhetnek. (…)
Zerza József

Nagy Eszter, Dóra, Marcell –
így hívják a paksi hármas lom−
bikbébi−ikreket, akik hétfőn lát−
ták meg a napvilágot a Pécsi
Orvostudományi Egyetem szü−
lészeti klinikáján. (…) Az édes−
anya jó egészségnek örvend. Az
ikrek állapota kielégítő, azon−
ban infúziós kezelésre szorulnak
és még egy ideig inkubátorban
kell maradniuk.

1998. október 16., X. évf. 36. szám

1998. november 27., X. évf. 42−43. szám

Sakkzarándokhely
lesz Paks?
A Sakk-kultúráért Alapítvány
zártkörû pályázatán mûvészeti alkotású köztéri sakkolimpiai emlékmû állításának jogát nyerte el városunk a közelmúltban. (…) A szobor tervezett helye a Városi Mûvelõdési Központ délnyugati sarka. Az emlékmû az olimpiai

Pakson is
mossák már
a boroshordókat

eszme és a magyar sakkolimpiai sikerek megörökítését jelentené. Az olimpiára induló
magyar válogatott ennél a
szobornál tenné le az olimpiai
esküt, és talán a sakkozók zarándokhelye is lehetne.
BE
1999. szeptember 3., XI. évf. 33. szám

Van már segítség
Már Pakson is van Viagra. (…) A
gyógyszer megjelenését világ−
szerte nagy szenzáció kíséri, so−
kak számára pedig egyenesen
megváltást jelent: a Viagra
ugyanis egy korábban megold−
hatatlannak vélt probléma, a po−
tenciazavar kezelésére szolgál.
(…) a Kristály patikában már hó−
napok óta nagy az érdeklődés a
gyógyszer iránt, eddig még nem
érkezett ilyen recept. (…)
1999. január 29., XI. évf. 5. szám

Paksi Hírnök

Ságvári helyett
Kadarka?
A paksi Ságvári Endre utca lako−
sai írásos kérelemmel fordultak a
paksi polgármesteri hivatalhoz,
amelyben utcanevük megváltoz−
tatását kérik. A levélben szereplő
új utcanévjavaslat: Kadarka. (…)
A városatyák a névváltoztatásról –
a beérkezett javaslatok alapján –
az október 20−án sorra kerülő
képviselő−testületi ülésen dön−
tenek majd.
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2009. december

Vihar
a Ságvári utcában
(…) A legfõbb gondot az
okozza a lakók körében, hogy
az újságból értesültek a
névváltozásról. A gyûlésen
résztvevõket senki nem
kérdezte meg, hogy a névváltoztatással
egyetértenek-e
vagy sem. A 49 ház tulajdonosa közül jelenleg 38-an

írták alá azt a kérelmet, amelyben nem értenek egyet az
utcanév változtatással. A
gyûlésre érkezettek legtöbbje
azzal érvel, hogy nekik mindegy, hogy ki volt Ságvári
Endre, õk ezt a nevet szokták
meg, és nem kívánnak ezen
változtatni. (…) a polgármes-

teri hivatalhoz címzett levélben (…) A levél fogalmazója
saját véleményét tolmácsolva
a következõket mondta: „Ha a
kommunizmus összeomlott,
akkor a romokat el kellene
takarítani. Ez az utcanév is
szerintem oda tartozik” (…)
1999. június 18., XI. évf. 25. szám

1999. május 14. XI. évf. 20. szám

Napfogyatkozás – üzlet és kikapcsolódás
A több mint kétperces „csoda”
úgy lenyűgözte a nézősereget,
hogy egy pillanat alatt minden−
ki elfelejtette a napi problémá−
kat (…) A szerelmesek csókot
adtak egymásnak, ezzel pecsé−
telve meg örökre szóló egymás−
hoz tartozásukat, az idősebbek
egymás kezét szorongatva vár−

Porrá égett
a bank
tetőszerkezete
(…) November 19−én hajnali fél
négykor érkezett a jelzés a
tűzoltóság ügyeletére, hogy ég a
Budapest Bank épületének tető−
szerkezete. A helyszínre érkező
tűzoltók azonnal hozzáláttak a
munkához, segítséget kérve
néhány más egységtől is.
Negyven lánglovas küzdött az
épületért, ám hiába sikerült rövid
idő alatt megfékezni a tüzet, az
épület életveszélyessé vált, a kár
meghaladta a tízmilliót. Még a
délutáni órákban is javában folyt a
munka, ám nehezítette az előbbre
jutást a szakadatlan hóesés. (…)
A bank épülete használhatat−
lanná vált, ám az ügyfélforgal−
mat lebonyolító számítógépes
adatbázis nem sérült, a gépeket
sikerült kimenteni az ügyféltér−
ből. (…)
Seregély Erzsébet
1999. november 26., XI. évf. 45. szám

ták, vajon bekövetkezik−e a
több emberöltőn át megjósolt
világvége, a kakasok kukoré−
koltak, a tücsökök ciripeltek va−
lahol meghúzódva egy csendes
kis bokor alatt. (…)
Paks városa zenével, sporttal és
játékos vetélkedőkkel köszöntöt−
te az égi jelenséget, mely a né−

zőknek a kikapcsolódást, má−
soknak az üzletet jelentette. (…)
Paks egyike volt azon szeren−
csés városoknak, ahol a tiszta
égbolton jól látható volt az
egyik legritkább természeti je−
lenség.
−ese−

Paks Város Önkormányzata a
teljes napfogyatkozásra het−
ven darab védőszemüveget
adományozott a Paksi Amatőr
Csillagász−körnek,
melyet
Dallos Endre amatőr csillagász
osztott szét a Művelődési Köz−
pontban tartott előadásán.
−ese−
1999. augusztus 19., XI. évf. 31.

1999. augusztus 19., XI. évf. 31.

Nevetett
a mentőautóban
(…) A tűzoltó őrmestert a Buda−
pest Bank paksi fiókjának novem−
ber 19−i tűzeseténél érte a baleset.
Rászakadt a csigalépcső, mint a
szekszárdi kórházban kiderült,
térdkalácsát eltörve. (…) Szilvia, a
feleség a mentőautóból tudta meg
a rossz hírt, Gábor ugyanis felhív−
ta mobiltelefonjáról. Nevetett –
meséli Szilvi – igazán csak amikor
a kórházban megláttam, hittem el
a balesetet. (…)
−vöröss−
1999. december 10. XI. évf. 47. szám

Ne a szálka
menjen Önbe,
Ön jöjjön SZÁLKÁRA!
GEMENCI ERDŐ
és egy 600 ezer m2−es
ivóvíz tisztaságú horgásztó
mellett falusi gyógyturizmus
a szálkai turistaparadicsom−
ban, egész évben. (…)
1992. április 8., IV. évf. 8. szám
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Jubileumi különkiadás

Répaszüret

Kinn a város szélén, a Paksi Ag−
rokémia Rt. hatalmas kiterjedésű
telepére sorra gördülnek súlyos
terhükkel a haszonjárművek. A
korábban megszokott nyüzsgés
azonban már a múlté. Amikor
ott jártunk, egyedül a biritói
Pusztabir Kft. földjeiről szállítot−
ták a cukorrépát. (…) a termelők
egyelőre nem is tudják ponto−
san, hogy mennyi és milyen mi−

Paksi Hírnök

A város felett

nősítést kapott a termés, azt
meg végképp nem, hogy a vala−
mikor még kifizetődő termék vé−
teláraként mennyit fizet majd a
gyár? (…) Mindezek után jogos a
kérdés, fognak−e, és mennyi cu−
korrépát termelni a korábban ezt
a kultúrát magas fokon művelő
mezőgazdasági üzemek, magán−
gazdák? (…)
B.Gy.

kereszt melegét, őrizni is fogja,
míg a közel száz esztendő által
tornyon ejtett sebek begyógyítá−
sa után vissza nem tér megszo−
kott helyére, hogy újra a Napba,
a fénybe nézzen, és hirdesse a
megmaradást. Körbetekintve a
kép olyan, mint egy festmény.
Látjuk a templomot ölelő város
minden rezdülését, minden va−
lóságon túli valóságát, látjuk,
ahogy a látható tér összeolvad a
végtelennel, mint a földi valóság
a földöntúlival, látjuk a múlt és a
jelen egybeolvadását, évszáza−
dos templomokat és kápolná−
kat, az erőművet, a modern kor
energiapalotáját. Látjuk a teme−
tőket, és látjuk az utcákon dobo−
gó−lobogó életet. Borzongva él−
jük meg a magasság és a mély−
ség ölelkezését, és megértjük,
hogy fent és lent: ugyanolyan
kicsi az ember.
Szarka József

1997. október 10., IX. évf. 37. szám

1997. június 27., IX. évf. 24. szám

Állunk az óváros felett, a meg−
újuló Jézus Szíve Katolikus
Templomtorony csúcsát körül−
ölelő állványzaton. A csúcson
tátongó hatalmas rés még őrzi a

Az elmúlt héten ismét nehéz helyzet elé állította a hóhelyzet a várost.
November 24−én a helyi védelmi bizottságnak akadt munkája, hiszen a
hatos út járhatatlansága miatt többen kényszerültek pihenőre. A hó fog−
ságában rekedteken a paksi polgárőrök is segíteni igyekeztek, takarót,
szendvicset és teát hordtak az elcsigázott embereknek. A helyi védelmi
bizottság tagjai rutinos gyorsasággal szervezték meg az éjszakai szállást
és a mentési munkákat. Éjjel tizenegy órára a hatos út járhatóvá vált.
1999. december 3., XI. évf. 46. szám

Média−ügyek
Eladják a Paksi Hírnököt – dön−
tött egyhangúlag a testület. A pá−
lyázat kiírását a Gazdasági Bizott−
ságra bízták azzal, hogy a testület
decemberi ülésén dönthessen a
beérkezett ajánlatokról.

Dr. Kovács István pályázatát
ítélte a legjobbnak a testület a
Paksi Hírnök kiadási jogára
pályázók közül. Dr. Kovács
István január 1−jétől veszi át a
lap irányítását.

1999. szeptember 24., XI. évf. 36. szám

1999. november 26., XI. évf. 45. szám
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