
Fotó: Szép Zsóka

A hivatását és a kihívásokat is szereti Hegedüs László, az Erzsébet Nagy Szál-

loda étteremvezetője. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?

11. oldal

Fotó: Babai István

PAKSI HANGULATOK
Csodálatos természet

Paksi Hírnök
XXX. évf. 9. szám 2021. május 14.ALAPÍTVA 1989-BEN
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Megújulóban a Paks környéki utak

Tíznapos kihívás a sport jegyében
Mozgásra ösztönző kezdemé-
nyezés indul Pakson – jelentet-
te be Szabó Péter május 4-én. 
Paks polgármestere a KRESZ-
parkban tartott sajtótájékozta-
tón azt mondta, hogy azért in-
dították el a programot, mert 
szeretnék kihívás elé állítani a 
lakosságot, és népszerűsíteni az 
egészséges életmódot. Hangsú-
lyozta, hogy Pakson megany-
nyi sportolási lehetőség közül 
választhat a lakosság. – A  vá-
ros mellett húzódó Duna, vala-
mint az utóbbi évek fejlesztései, 
mint például a Paksot és Duna-
kömlődöt összekötő kerékpár-
út, a szabadtéri �tneszparkok, 
valamint az ürgemezei futópá-

lya azt a célt szolgálják, hogy 
minél szélesebb körű legyen a 
kínálat a szabadidő eltöltésére 

– mondta a polgármester, hoz-
zátéve, hogy akik sportolni sze-
retnének, két jelentős sport-

egyesületben is megtalálhatják 
a számításukat Pakson. A sza-
badidős kihívásban arra kérik a 
lakosokat, hogy június 4-ig tíz 
szabadon választott napon vé-
gezzenek valamilyen szabad-
idős sporttevékenységet, és ezt 
fotóval dokumentálják. Ezt kö-
vetően a képeket – akár rövid 
szöveges leírással vagy élmény-
beszámolóval – küldjék el a hel-
lo@paks.hu emailcímre. Min-
den résztvevőt Paks város lo-
gójával ellátott ajándéktárggyal 
jutalmaznak, emellett az egész-
séges életmódhoz kapcsoló-
dó ajándékcsomagokat, utalvá-
nyokat sorsolnak ki. 

Weller P. Hanna

A Paksot és Cecét összekötő út beruházás-
ról tartottak sajtótájékoztatót a paksi város-
házán. A mintegy nettó 993 millió forintból 
megvalósult útrekonstrukció a „Közleke-
désfejlesztés Tolna megyében IV.” elnevezé-
sű projektben készült el. 

A közbeszerzési eljárás során kiválasztott ki-
vitelező, a Soltút K�. mintegy nettó 993 mil-
lió forintból valósította meg azt a beruházást, 
amelynek keretében elkészült első ütemben 
az M6-os autópálya – Németkér, Tolna–Fejér 
megyehatár, második ütemben pedig az M6-
os autópálya – Paks közötti szakasz rekonst-
rukciója.
A jellemzően hat méter szélességű út a felújítás 
során két rétegben aszfaltburkolatot kapott fel-
hízott föld- vagy nemesített padkával. Három 
helyen forgalombiztonsági szempontból ívbő-
vítés készült. A burkolatfelújításhoz kapcsoló-
dóan megtörtént a burkolt árokszakaszok ja-
vítása és tisztítása, illetve a földárokszakaszok 
pro�lozása és tisztítása, továbbá a hiányzó 
földárokszakaszok és átereszek építése. A be-
ruházás részeként nyolc autóbusz-megállót 
alakított ki a kivitelező. 
– A projekt keretében 10,5 kilométeren 
teljeskörűen megújult a 6231-es jelű Paks–
Cece összekötő út a Fejér megyei megújult 
szakasz folytatásaként, a hat részből álló idei 
Tolna megyei útprogram első ütemeként – 
mondta Becze Szabolcs, a Magyar Közút Non-
pro�t Zrt. megyei igazgatója, aki arról is tájé-
koztatott, hogy a júniustól várható újabb mun-

katerület-átadások sorában a 6-os út melletti 
paksi löszfal támfalas megerősítésének indítá-
sa is szerepel.
– Teljes úthálózat-felújítás zajlik Paks környe-
zetében, minden beérkező út megújul – erről 
Süli János miniszter beszélt. Azt mondta, zajlik 
a Györkönybe, illetve a Pusztahencsére veze-
tő utak felújítása csakúgy, mint a Paks–Nagy-
dorog–Sárszentlőrinc, a Dunaföldvár–Bölcs-
ke–Madocsa–Dunakömlőd és a Dunaszent-
györgy–Fadd–Tolna utak rekonstrukciója. 
Arról is tájékoztatott, hogy hamarosan meg-
történik a Paks–Kalocsa híd ünnepélyes alap-
kőletétele, indul ehhez kapcsolódóan egy ösz-
szekötő út kialakítása Dunaszentgyörgynél, 
illetve a gerjeni út építése, amelynek folytatá-

saként megújul az útpálya a biritói felüljáró és 
az atomerőmű déli bejárója között, ahol négy-
sávosítják már a bekötőutat. 
– Minden település életében nagyon fonto-
sak az infrastrukturális fejlesztések a gazda-
ságélénkítés miatt, de az utak megújítása a tu-
rizmus fellendítését is elősegíti – hangsúlyozta 
Szabó Péter, Paks polgármestere.
Orbán Attila, a Tolna Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének alelnöke arról tájékoztatott, 
hogy utak felújítására a TOP 2 programban is 
lesz forrás, az alacsonyabb rendű utak felújí-
tásával – aminek célja a megye lakosságának 
megtartása – folytatódhat a megyei úthálózat-
rekonstrukciós program.                        

Dallos Sz.
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Ismét látogathatók a kulturális 
intézmények
Megnyitják a kulturális intéz-
mények belső tereit a védettségi 
igazolvánnyal rendelkezők előtt, 
akik a védettségi és a személyi 
igazolvány együttes felmutatá-
sával léphetnek be az épületek-
be, erről Szántó Zoltán alpol-
gármester tájékoztatott. A  ti-
zennyolc év alatti, védettségi 
igazolvánnyal nem rendelkező 
látogatók kizárólag felnőtt, vé-
dett kísérővel használhatják az 
intézmények belső tereit. A Pak-
si Pákolitz István Városi Könyv-
tár felnőtt könyvtárában egyide-
jűleg legfeljebb tizenöt, a Kincs-
kereső gyermekkönyvtárban 
pedig öt fő tartózkodhat, egy lá-
togató legfeljebb tizenöt percet 
tölthet az épületben. – Az olva-
sótermi szolgáltatások tovább-
ra is szünetelnek, kölcsönöz-
hető dokumentumok kiválasz-
tására és irodai szolgáltatások 
igénybevételére van lehetőség. 
Védettségi igazolvánnyal nem 
rendelkezők a már megszokott 
rend szerint, emailben, telefo-
non foglalhatják le a könyveket, 
amelyeket aztán a könyvtár be-
járatánál vehetnek át. A  követ-
kező nevelési év kezdetéig nem 
fogad gyermekcsoportokat a 
könyvtár – mondta Szántó Zol-
tán. – A  Paksi Városi Múzeum 
állandó kiállításait a védettségi 
igazolvánnyal rendelkezők láto-
gathatják, a csoportos tárlatve-
zetések és a nyári gyermektábo-
rok indulása a vírushelyzet po-
zitív változásának függvényében 
később, esetleg a nyár közepén 
várható – folytatta az alpolgár-
mester. A múzeum egy-egy egy-
ségében egyéni látogatók eseté-
ben legfeljebb öt fő, míg össze-
tartozó csoportnál legfeljebb tíz 
fő tartózkodhat, a gyermekcso-
portoknak továbbra is az online 
térben van lehetőségük a múze-
umpedagógiai foglalkozások el-
érésére. A  Paksi Képtár új ki-
állítással készül, mely várható-

an június első napjaiban válik 
elérhetővé a közönség számá-
ra. – A  Csengey Dénes Kultu-
rális Központ május 17-től láto-
gatható ismét, a Dunakömlődi 
Faluház alapszolgáltatásai szin-
tén ekkortól vehetők újra igény-
be. A  törvényben meghatáro-
zott alapszolgáltatások (színház, 
mozi, kiállítás) igénybevételé-
hez a védettségi igazolvány és a 
személyi igazolvány szükséges – 
húzta alá Szántó Zoltán. Könyv-
tári kölcsönzés, ügyintézés ab-
lakon keresztül működik, olva-
sótermi használatra továbbra 
sincs lehetőség. A Házhoz megy 
a könyvtár elnevezésű program, 
a könyvtárközi kölcsönzés és a 
szakdolgozatukat írók online se-
gítése folyamatosan működik. 
A  művészeti együttesek próbái 
továbbra sem tarthatók meg a 
kulturális központban. Újra in-
dult a Tömbbelső koncertek so-
rozat, amit május 14-én Tóth 
Viktor szaxofonművész és társai 
nyitottak az Atom téren, a to-
vábbi alkalmakról folyamatosan 
tájékoztatnak a Csengey köz-
pont honlapján és a helyi média 
felületein. 
Május 20-án megkezdi műkö-
dését az új Paksi Mozi. Erről 
Szabó Péter polgármester, Már-

kus Zalán, a Csengey Dénes 
Kulturális Központ igazgatója és 
Zomborka Zoltán az üzemelte-
tő cég képviselője beszéltek saj-
tótájékoztatón. Mint elhangzott, 
a koronavírus harmadik hullá-
mának enyhülése és a beoltottak 
számának emelkedése okán le-
hetővé vált, hogy más intézmé-
nyek mellett a �lmszínházak ka-
puit is megnyissák. Ugyan Paks 
új, és a legkorszerűbb techniká-
val felszerelt mozija már 2020 ta-
vaszára elkészült, a koronavírus-
járványhelyzet miatt csak most 
tudják fogadni a közönséget. A 
Paksi Mozi premier mozi, ami 
azt jelenti, hogy a �lmek megje-

lenésével egy időben vagy ahhoz 
közeli időpontban élvezhetik a 
nézők mind a külföldi, mind a 
hazai siker�lmeket. Minden nap 
lesz vetítés, hétfőtől csütörtökig 
napi három, péntekenként négy, 
szombatonként hat és vasárna-
ponként öt alkalommal. A kíná-
latban a legkisebbektől a felnőt-
tekig mindenki minden héten 
találhat kedvére való alkotást. 
A terem kilencvenfős, a hang-
technika 7.1 Dolby Surround, a 
vetítőgép háromdimenziós �l-
mek vetítésére is alkalmas. A je-
lenleg érvényben lévő járvány-
ügyi előírásoknak megfelelően 
csak azok mehetnek a vetítések-
re, akik rendelkeznek védettsé-
gi igazolvánnyal. A 18 év alatti-
ak csak akkor, ha védettségi iga-
zolvánnyal rendelkező felnőtt 
kísérővel érkeznek, kivéve azo-
kat a 16-18 éveseket, akik már 
megkapták az első oltásukat és 
ezt védettségi igazolvánnyal bi-
zonyítani tudják. Mind a pénz-
tárnál, mind a jegykezelésnél el-
lenőrzik, hogy a mozilátogató 
rendelkezik-e védettségi igazol-
vánnyal. 
Az újranyitással kapcsolatos 
részletes tájékoztatók az intéz-
mények internetes oldalain el-
érhetők.                      

-se-kgy-

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Szép Zsóka (lent)
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Vizitben dr. Bodnár Imrénél 
Bő két évvel ezelőtt készített nagyobb lé-
legzetű interjút dr. Bodnár Imrével, a Paksi 
Gyógyászati Központ főigazgatójával a Pak-
si Hírnök, amelyben a szakrendeléseken és 
az alapellátásban történt változásokról volt 
szó. Most megkérdeztük, hogy mi történt 
azóta. Az interjú egyben egy új sorozat be-
vezetője is, amelyben részletesen bemutat-
juk az alap- és szakellátást.

– Milyen, épületeket érintő fejlesztések történ-
tek? 
– A Deák Ferenc utcai rendelőintézetben több 
lépcsőben végeztünk felújítást, 2020 tavaszára 
megújultak a rendelők, a várótermek, a folyo-
sók és a lépcsők, korszerűsítettük a fűtés jelen-
tős részét, valamint akadálymentesítettük a fő-
bejáratot, és kívülről is megújult az épület. Le-
hetővé vált, hogy ide költöztessük az addig két 
telephelyen működő védőnői szolgálatot, ami 
munkaszervezés és ellátás szempontjából is 
előnyösebb. Az önkormányzattal közösen el-
határozott, egészségügyi intézményeket érin-
tő felújítássorozatban elkezdtük a Barátság úti 
rendelőintézet belső terének rekonstrukcióját 
is. Először az emeleti rendelők és várók, vala-
mint a lépcsőház újultak meg 2019-ben, majd 
2020-ban a három gyermekorvosi rendelőnek 
helyet adó földszinti épületrészen történt tel-
jes körű rekonstrukció. Szeretnénk felújítani a 
földszinten lévő pszichiátriai rendelőt, az otta-
ni várótermet és vizesblokkokat, és a főbejárat 
környékét, ami talán már idén megkezdődhet. 
2020-ban az épület hőközpontja is megújult, 
és kialakítottunk egy mosodát, ahol a takarí-
táshoz használt mopokat, textíliákat mossák. 
A  koronavírus-járvány miatt átmenetileg be 
kellett zárni a gyógyfürdőt, ez alatt teljes körű 
karbantartást végeztünk, és felújítottuk az ál-
mennyezet tartószerkezetét. Mindemellett 
2019-ben korszerűbbre cseréltük a klíma kül-
téri egységet a szakrendelői épületszárnyon. 
A járvány miatt elrendelt védelmi intézkedé-
seknek megfelelően minden szakrendelésen 
előjegyzés van, a páciensek csak az időpontjuk 
előtt negyed órával mehetnek az épületbe, így 
előfordul, hogy kint kell várakozniuk. Ehhez 
először sátrakat állítottunk, de ezek nem vol-
tak elég stabilak, ezért beszereztünk két mobil-
garázst, amiket később garázsként vagy raktár-
ként tudunk használni. 
– Műszerezettség tekintetében is beszámolhat 
fejlesztésekről?
– Igen. 2019-ben két új vizsgálófejet vettünk 
a gasztroenterológia szakrendelésre. Ezeknek 
az eszközöknek a fertőtlenítésekor ki kell vár-
ni a behatási időt, ha több van, folyamatosab-

ban végezhetők a vizsgálatok. Vásároltunk egy 
új nagyfrekvenciás vágókészüléket is, aminek 
használatával sokkal kisebb a vérzésveszély a 
bélrendszeri kinövések eltávolításakor, vala-
mint 2020-ban beszereztünk egy szén-dioxid 
inszu�átort, amivel betegkímélőbb a bélrend-
szeri vizsgálat. Kicseréltük a központi sterilizá-
ló készüléket 2019-ben, az egynapos sebésze-
ten a műtőlámpát, illetve korábban a műtőasz-
talt, új réslámpát vettünk a szemészetre, és egy 
testösszetétel analizátor készüléket, ami főként 
a gasztroenterológiát és a diabetológiát szolgál-
ja ki. Tavaly beszereztünk egy új de�brillátort 
is. Lecseréltük a takarításhoz használt súroló-
gépeket. A pandémia miatt fertőtlenítőadago-
ló tornyok, valamint nagy mennyiségben vé-
dőfelszerelések, fertőtlenítőszerek, tisztítósze-
rek beszerzésére volt szükség. A  legfrissebb 
fejlesztés a röntgenrészleg megújítása, ami 
bruttó 250 millió forintba került. (Részletek az 
5. oldalon.)
– Milyen személyi változások történtek or-
vosok tekintetében?
– Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
szóló törvény megváltoztatta az egészség-
ügy szerkezetét és a dolgozók jogviszonyát 
is. Az aktív korúak a közalkalmazotti jog-
viszonyból döntően szolgálati jogviszonyba 
kerültek, a nyugdíjasok egy része is részállá-
sú szolgálati jogviszonyban folytatja a mun-
kát, és nagyon kis számban előfordulhat, 
hogy valaki máshol szolgálati jogviszony-
ban dolgozik, mellette pedig egy-egy napot 
nálunk, amire külön engedélyt kellett kér-
nünk, személyes közreműködők alkalma-
zására. Részben a szolgálati jogviszonnyal, 
részben egyéb változásokkal összefüggés-
ben volt változás szakorvosok tekintetében. 
Korábban az ortopédián dr. Streicher Má-

tyás és dr. Ganczer Péter dolgoztak, de nem 
tudták tovább vállalni a munkát, dr. Moser 
Tamást és dr. Tóbi Zoltánt szerződtettük. 
A  nőgyógyászaton továbbra is rendel dr. 
Magosányi Fruzsina, új orvosok részmun-
kaidőben dr. Kun Attila és dr. Lajkó Zsolt, 
illetve dr. Ruzicska Zsolt távozása után teljes 
állásba érkezett dr. Quispe Olaza Juan Ro-
dolfo. Dr. Szita István nyugállományba vo-
nult, a pszichiátria szakrendelésen dr. Sza-
bó Zoltán fogadja a pácienseket. A kardio-
lógián is új orvos van dr. Domonyai István 
személyében.
– Összességében stabil Pakson az egészség-
ügyi ellátás? 
– Vannak kényes területek, de alapvetően igen. 
Az alapellátásban korábban is probléma volt 
a gyermekorvosi körzetek orvosellátásával. 
A  helyzet stabilizálására 2019-ben megszün-
tettük az V. számú körzetet, és felosztottuk 
a másik négy között. A III. számú körzetben 
dr. Tajdina Julianna, a IV. számú körzetben 
dr. Mészáros Zsuzsanna dolgozik, az I. számú 
körzetben dr. Győri Gábor tartós helyettesítés-
ben. A II. számú körzet orvosa, dr. Bátai Mária 
jelezte nyugállományba vonulását, jelenleg dr. 
Győri Gábor helyettesít. A  doktornőnek hat 
hónapja van eladni a praxist, ha ez nem sike-
rül, nekünk kell orvost találni, ami nagyon ne-
héz, ugyanis országosan gyermekorvoshiány 
van. Ami a szakellátást illeti, jellemzően az en-
gedélyezett óraszámoknak megfelelően mű-
ködnek a szakrendelések, a fül-orr-gégészeten 
és a bőrgyógyászaton van betölthető óraszám, 
de ezzel együtt is stabil az ellátás. Szakdolgo-
zók tekintetében is jól állunk, minden terü-
leten kellő létszámban, megfelelően képzett 
munkatársaink vannak.              

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Diagnosztikai fejlesztés valósult meg

Ajándékot vittek a gyógyászati központnak
Ajándékcsomaggal lepte meg 
a Tesco paksi áruháza a Paksi 
Gyógyászati Központ dolgozóit, 
akik a koronavírus-járvány ide-
je alatt nemcsak a betegellátás-
ban, hanem a védőoltások be-
adásában is jelentős részt vál-
laltak. Az üzlethálózat főként 
gyümölcsökből és tartós élelmi-
szerekből álló, mintegy hatvan-
ezer forint értékű adományát 
örömmel fogadták a dolgozók 
éppúgy, mint helyi vállalkozók 
korábbi ajándékait: Kovács Fe-
renc hentesáruval, Schreiner 
Olga pedig süteménnyel ked-
veskedett nekik. Förster János, 
a Tesco paksi áruházának ve-
zetője azt mondta, hogy az 
ajándékkal örömöt szerettek 
volna okozni a központ dolgo-
zóinak, és megköszönni áldo-

zatos munkájukat, mert tud-
ják, hogy nagyon sok energi-
ájukat felemészti a helytállás a 
jelenlegi helyzetben. Dr. Bod-
nár Imre, a gyógyászati központ 
főigazgatója az ajándék átvétele-

kor elmondta, hogy eddig több 
mint tizenkétezer oltást adtak 
be az intézményben első és má-
sodik körösöket egyaránt. Az el-
várt teljesítmény hétköznap két 
oltóhelyen összesen 240 oltás, a 

hétvégén pedig az öt oltóhelyen 
600 oltás. Eddig minden alka-
lommal elérték vagy meghalad-
ták ezt, megesett, hogy 840 ol-
tást adtak be hétvégi napon. Az 
oltási munka vége felé haladnak: 
a második körös oltásokat még 
beadják, és ha nem lesz rendkí-
vüli helyzet, akkor első körös ol-
tásokat már nem adnak. A  fő-
igazgató arról is tájékoztatott, 
hogy eközben az egynapos se-
bészet és a gyógyfürdő újranyi-
tását tervezik. Jelen állás szerint 
május végén, június elején meg-
nyithat az egynapos sebészet, a 
fürdőgyógyászat pedig ennél ki-
csit később, a nyitási engedélyt 
követően, a megfelelő előkészítő 
eljárások elvégzése után fogad-
hatja ismét a nagyközönséget. 

Sólya E.

Megújult a röntgenrészleg a 
Paksi Gyógyászati Központban. 
A 250 millió forint értékű di-
agnosztikai fejlesztésben két új 
röntgengépet szereztek be. Az 
ünnepélyes átadáson Süli János 
miniszter, Szabó Péter polgár-
mester és dr. Bodnár Imre, az 
intézmény főigazgatója hangsú-
lyozták a helyi egészségügyi fej-
lesztések fontosságát.

– Nagyon nagy lépést tett a Pak-
si Gyógyászati Központ a beteg-
ellátás színvonalának emelésében 
ezzel a beruházással – mondta dr. 
Bodnár Imre főigazgató a meg-
újult röntgenrészleg ünnepélyes 
átadásán, és köszönetet mondott 
Süli János miniszter közbenjárá-
sáért és az önkormányzat támo-
gatásáért. – Örülök, hogy Paks 
egy ilyen berendezésegyüttessel 
gyarapodott – ezt már Süli Já-
nos miniszter mondta, kiemelve, 
hogy biztosan ki lesznek használ-
va a röntgengépek, egyrészt mert 
várhatóan megnövekszik a koro-
navírus-fertőzés utáni vizsgálati 
igény, másrészt mert az atomerő-
mű-beruházással megnövekszik 

a lakosságszám. Kitért arra, hogy 
dolgoznak a gyógyászati központ 
harmadik ütemének megvalósítá-
sán, és az erőmű építkezési terüle-
te mellett is lesz egy orvosi cent-
rum, ahol a munkaegészségügyi 
vizsgálatokat végzik majd, illetve 
járványügyi szűrővizsgálatokat. 
Szabó Péter polgármester azt 
mondta, hogy a diagnosztikai 
fejlesztésnek köszönhetően sok-
kal korszerűbb ellátásban része-
sülhet a lakosság. Arról is be-
szélt, hogy ez a 250 millió forint 
értékű korszerűsítés jól illeszke-
dik a város azon törekvéséhez, 
hogy folyamatosan fejlessze a he-
lyi egészségügyi ellátórendszert. 
Emlékeztetett, hogy ennek je-
gyében az elmúlt néhány évben 
kívül-belül megújult a Deák Fe-
renc utcai rendelőintézet, illet-
ve a Barátság úti rendelőintézet 
belső tereinek jelentős része, va-
lamint a hőközpontja, és foly-
tatni kívánják a rekonstrukciót. 
– Az idei költségvetésben más-
fél milliárd forintot fordítunk az 
egészségügyre. Számunkra első-
rendű a lakosság egészsége, ezért 
a jövőben is számíthat az önkor-

mányzatra a gyógyászati köz-
pont – húzta alá a polgármester.    
Dr. Bodnár Imre úgy tájékozta-
tott, hogy tizenhét éves röntgen-
gépeket cseréltek le a beruházás-
ban. Azt is elmondta, hogy ezek 
a gépek az előzőeknél jóval ala-
csonyabb sugárdózissal dolgoz-
nak. Húsz százalékkal emelt dó-
zissal – ami még mindig alacso-
nyabb – speciális felvételeket is 

lehet velük készíteni, jobban ke-
zelhetőek, könnyebben forgatha-
tóak, és lényegesen jobb képmi-
nőséget adnak. – A kollégák elé-
gedettek, gördülékenyen tudnak 
dolgozni az új röntgenberende-
zésekkel, amelyek telepítése ter-
vezési, épületátalakítási munká-
latokkal és az informatikai háttér 
cseréjével járt együtt – fűzte még 
hozzá.                                          -kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

Paksi építésügyi kisokos 
Pincék, présházak területe, kertes mezőgaz-
dasági terület karakterek
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Az előző cikkekben taglalt la-
kóterületekhez szervesen kap-
csolódik a szőlőműveléshez 
kötődő pincék, présházak terü-
lete. A városba betelepült svá-
bok hagyományainak megfe-
lelően a pincéket és présháza-
kat a múltban nem a lakóházas 
telkeken építették meg, hanem 
önálló települési egységet al-
kotó területeken. Ezek általá-
ban fésűs elhelyezkedésű, zárt-
sorúan beépült utcácskákban 
helyezkednek el. Különleges 
hangulatúak a Fehérvári úti és 
a Sárgödör téri présházsorok, 
orsós elrendezésű terecskékkel, 
melyek kiválóan alkalmasak 
rendezvények lebonyolítására. 
A  ’80-as években a szőlőter-
mesztési és borkészítési kedv 
lassú hanyatlásával és a mo-
torizáció fellendülésével egy-
re nagyobb igény mutatkozott 
a városban gépkocsitárolók 
építésére. Megoldásként el-
terjedt a présházak átalakítá-
sa gépkocsitárolóvá nagymére-
tű kapuk beépítésével, megvál-
toztatva ezzel sajátos jellegüket. 
Ahol nagyobb terület tartozott a 
présházakhoz, ott kisebb toldá-
sokkal, átalakításokkal, a tetőte-
rek beépítésével lakásokat alakí-
tottak ki, így változott meg pél-
dául a Tavasz utca és a Kömlődi 
utca egy-egy részének beépítése. 
Ennek a folyamatnak a megállí-
tására az önkormányzat már a 
helyi építészeti értékekről szóló 
első rendeletében védetté nyil-
vánította a jellemzően préshá-
zakkal beépített területeket, és 
a védettséget a mai napig fenn-
tartja. Ezek a Sárgödör téri, Fe-
hérvári úti, Ősz utcai és Duna-
kömlődön a Bartók Béla utca 
és Béke utca közötti présházso-
rok. A  helyi építési szabályzat 
a pincés, présházas területeket 
„K-Pi” különleges pincés terü-

letek övezetbe sorolja, és kikö-
ti, hogy kizárólag présház, va-
lamint a borturizmushoz kap-
csolódó vendéglátó, kisüzemi 
vagy közösségi rendeltetésűek 
lehetnek. Új épületet kizárólag a 
meglévő épületek által meghatá-
rozott beépítési vonalban, a ko-
rábbi épületek helyére, lyukpin-
céhez igazodva lehet építeni. Az 
épületek szélessége legfeljebb 
60 centiméterrel, a homlokzat-
magasságuk legfeljebb 50 cen-
timéterrel térhet el a szomszé-
dos épületekétől. A településké-
pi rendelet szigorú szabályokat 
ír elő a homlokzati kialakításra, 
az anyaghasználatra és a színe-
zésre vonatkozóan. Szerencsére 
az elmúlt évtizedben megválto-
zott a tulajdonosok szemlélete, 
sorra újították fel a présházaikat, 
és alakították vissza eredeti álla-
potukba a homlokzatukat, ami-
nek eredményeként megújult a 
Sárgödör tér és a paksiak, vala-
mint a turisták kedvelt szabad-
idős helyszínévé vált.

A  szőlőtermesztéshez, mező-
gazdasági műveléshez kapcso-
lódik a város külterületén ki-
alakult jellemzően keskeny, vi-
szonylag kisméretű parcellákból 
álló, kertes mezőgazdasági terü-
letek karakter. A ’80-as években 
a lakótelepen élőknek igényük 
volt arra, hogy a város közelé-
ben pihenjenek, kapcsolódja-
nak ki, illetve hogy maguk ter-
messzenek zöldséget, gyümöl-
csöt, ezért sorra megvásárolták 
a felhagyott szőlőterületeket, és 
építettek pihenésre is alkalmas 
gazdasági épületeket, melyek 
mérete az akkori jogszabályok 
alapján nem haladhatta meg a 
30 négyzetmétert. Ezek a terü-
letek a város belterületének pe-
remén alakultak ki, megjelené-
sük befolyásolja a település ké-
pét, ezért ezekre vonatkozóan 
egyedi előírásokat tartalmaz az 
építési szabályzat és a telepü-
lésképi rendelet is. A  földszin-
tes, legfeljebb 3,5 méter magas 
és 6 méter széles épületeket leg-

alább 10 méteres előkerttel lehet 
elhelyezni. A  telek beépítettsé-
ge nem haladhatja meg a három 
százalékot. Szimmetrikus nye-
regtető építhető 30-45 fok haj-
lásszöggel, agyagcserép vagy az-
zal megegyező színű és textúrájú 
betoncserép- vagy nádfedéssel, 
hagyományos építőanyagokkal. 
Fontos tudni, hogy a kertes me-
zőgazdasági területeken lakó-
ház csak a 3000 négyzetméter-
nél nagyobb szőlő és kert mű-
velési ágú telkeken építhető, de a 
mérete a maximálisan beépíthe-
tő három százalék felét nem ha-
ladhatja meg. 
A  belterületi építési telkek árá-
nak nagymértékű növekedése 
miatt egyre többen vásárolnak 
a kertes területen lévő gazdasági 
épületeket, és használják lakás-
ként. Az érvényes szabályok sze-
rint ezeket az épületeket nem le-
het átminősíteni lakóházzá, és a 
leírtak kivételével a bővítésükre 
sincs lehetőség. Folytatjuk.

Vassné Skerlanitz Katalin

Fotó: Babai István
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FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szerve-
zetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnere-
ket), hogy Paks Város Önkormányzata a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 
33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát a Paks, 4710/5 hrsz. 
ingatlanon munkásszállás elhelyezhetősége miatt módosítja.

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2021. má-
jus 25-én 17:00 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. A módosítás dokumen-
tációja 2021. május 17-től a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban, valamint szemé-
lyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 226-as irodájában tekinthető meg. 
A lakossági fórumon való részvétel módja, feltételei a fórum napján hatályban lévő járványvédelmi intézkedések-
re vonatkozó szabályozás függvényében változhatnak.

A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2021. június 02-ig benyújtott írásbeli 
kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon szóban jelezve 
jelentkezhetnek be. A bejelentkezett Partnerek esetében a polgármester a városi főépítész bevonásával dönti el a 
résztvevők körét.

A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes sze-
mély, úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, szék-
helyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét. A kérelmet papíralapon a polgármesteri hi-
vatal címére (7030 Paks, Dózsa György út 55–61.) eljuttatva személyesen vagy postai úton lehet benyújtani, vagy 
elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.

Azon Partnerek, akik 2021. június 02-ig

a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt. 

Paks, 2021. május 07.
                                                                                                                                              Szabó Péter
                                                                                                                                             polgármester
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Generációk együttműködése 
a Paks II. projektben

Atomerőmű

Szerencsés párosítás az, ami-
kor a több évtizedes szak-
mai tapasztalat és a helyis-
meret találkozik. Tari Gábor 
és Pach Péter már csaknem 
négy éve dolgozik együtt ezt a 
szakmai megközelítést alapul 
véve a Paks II. projektben. 
Kollégáikkal közösen végzett 
munkájuk eredményeként a 
társaság nemrégiben meg-
kapta a villamosipari létesíté-
si engedélyt.

A Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (MEKH) 
2020 novemberében adta ki az 
új blokkok mint villamosener-
gia-termelő egységek létesíté-
sének megkezdéséhez szüksé-
ges engedélyt. Ez a dokumentum 
olyan fajsúlyos engedélyek so-
rát gyarapítja, mint a környezet-
védelmi engedély és a telephely-
engedély. A  villamosipari léte-
sítési engedély – az Országos 
Atomenergia Hivatal által ki-
adható nukleáris létesítési en-
gedéllyel együttesen – előfel-
tétele az új blokkok tényleges 
építési, gyártási, beszerzési és 
szerelési munkái megkezdé-
sének. A  MEKH a jogszabá-
lyi előírások szerint először 
elvi engedélyt adott. A  vo-
natkozó engedélykérelmet a 
Paks II. Zrt. Villamos Osztá-
lya (VIO) által vezetett Háló-
zati Csatlakozási Projektteam 
dolgozta ki korábban, Tari Gá-
bor – korábbi MAVIR vezér-
igazgató – ezt a munkát folytat-

va már a konkrét villamosipari 
létesítésiengedély-kérelmi do-
kumentáció elkészítésén mun-
kálkodott a csapattal. A tapasz-
talt, karizmatikus mérnök és 
�atal, agilis munkatársa, Pach 
Péter, valamint az őket segí-
tő projektteam hosszú időn át 
dolgoztak együtt azon, hogy 
a projekt megkapja ezt az en-
gedélyt. Tari Gábor 2017-től, 
Pach Péter, a villamos hálóza-
tok és automatikák szakterület 
vezetője pedig a kezdetektől, 
2012 óta dolgozik a Paks II. 
Zrt.-nél. Kettejük munkája jó 
példa a generációk együttmű-

ködésére a Paks II. projektben.
– A  helyi, illetve a nukleáris 
többlettapasztalat megvan Pe-
tiben, a villamos iparágit pedig 
én hoztam magammal, s úgy 
tűnik, hogy e kettőből létrejött 
egy hatékony együttműködés 
– emelte ki Tari Gábor. A kö-
zös munka során természete-
sen az is fontos, hogy zökke-
nőmentes legyen az együttmű-
ködés az orosz fővállalkozóval, 
illetve a Paksi Atomerőművel. 
– Ez utóbbi esetében nagy se-
gítség, hogy a VIO csapatából 
korábban többen is az atom-
erőműben dolgoztak. Úgy vé-

lem, hogy az atomerőmű-
vel hatékonyan tudtunk eb-
ben együttműködni, nagyon 
jó kapcsolat alakult ki a két cég 
szakemberei között – hangsú-
lyozta Pach Péter.
A műszaki alapdokumentációt 
az orosz fővállalkozó szolgál-
tatta, ez alapján a Paks II. Zrt. 
munkatársai alapos és minden 
részletre kiterjedő szakmai tá-
mogatásukkal, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően ké-
szítették el és állították össze 
az engedélyezési dokumentá-
ciócsomagot.
– Azt nagyon fontos tudatosí-
tani magunkban, hogy itt egy 
atomerőmű létesül, amelynek 
fő terméke a villamos energia, 
és ezt kell eljuttatni az együtt-
működő rendszeren keresztül 
a fogyasztókhoz. A mi felada-
tunk az, hogy ennek lehetősé-
gét a legoptimálisabb módon 
teremtsük meg – mondja Tari 
Gábor.                                      

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.

 Paksi Hírnök, 2021. május 14. n 9



Mesterségekről első kézből
Molnár Katalin vegyipari technikus
– Milyen indíttatásból lett vegyésztechni-
kus?
– Az általános iskola befejezése előtt nem 
tudtam, hogy mi szeretnék lenni, csak azt, 
hogy mi nem. Megnéztem a környékbe-
li szakközépiskolák kínálatát, de irodai 
munkával nem szerettem volna foglalkoz-
ni, a közgazdász szóba sem jöhetett, a szá-
mítástechnika nem érdekelt, a vendéglátá-
son gondolkodtam még. Anyukám talált rá 
a pécsi vegyipari technikumra, és az tetszett, 
hiszen Pécsett volt, a kollégiumi élet is von-
zott, a kémiát pedig egyébként is szerettem. 
Hevesy György Műszaki Szakközépiskolá-
nak hívták akkor az iskolát, ahol öt év után, 
1994-ben általános vegyipari technikusként 
végeztem.
– Mikor kezdett a szakmájában dolgozni?
– Vegyészként 2007 januárja óta dolgozom, 
a paksi atomerőmű vegyészeti ellenőrző 
osztályán. A  primerkörben az expressz la-
borban a primerköri vizes közegek, példá-
ul a fővízkör és a biztonsági hűtővíz kémiai 
összetételét vizsgáljuk. Klasszikus és műsze-
res analitikával foglalkozunk. A  rendsze-
res mintákat mindig ugyanabban az idő-
pontban kell venni, vannak napi mérések 
délelőtt, és van, amit hetente vagy havonta 
vizsgálunk. Ezek mellett érkeznek is anya-
gok a laborba: amikor a munkálatok során 
bármilyen vízhez hozzányúlnak, utána meg 
kell néznünk, mérnünk a vízből származó 
mintát. Elsősorban a láncreakció szabályo-
zásában részt vevő bórsav koncentrációját 
vizsgáljuk a primerköri laborban, de emel-

lett sok más paramétert is nézünk a minták-
ból. Feladatunk az eredmények értékelése és 
a dokumentálás is.
– Kiből lehet jó vegyész?
– Nagyon pontosnak, precíznek kell lenni, 
egészségügyi alkalmassági szempontból pe-
dig a tökéletes színlátás a legfontosabb: a bór-
sav titrálásánál például színátcsapást kell néz-
nünk; nagyon nagy a tévedési lehetőség, ha 
valaki nem látja jól a színeket. A kémiát és a �-
zikát is szeretni kell hozzá. 
– Mennyire népszerű ez a szakma?
– Régen úgy gondoltam, hogy egyáltalán nem 
az, de amikor bekerültem az atomerőműbe, 
meglepődtem, hogy milyen sokan vagyunk. 
A �atalok között is sok vegyész van, az ESZI-

ben a környezettechnikus szak kicsit rokon 
szakma, többen jönnek onnan is közénk dol-
gozni.
– Mi a jó ebben a munkában?
– Szeretem, hogy nem mindig ugyanazt kell 
csinálnom: ha találnak vízcsepegést, összefo-
lyást az üzemi területen, akkor abból a minta 
hozzánk kerül, nekem kell azonnal megvizs-
gálnom. Mindig adódnak váratlan dolgok, de 
én szeretek nyomozgatni… Az egyedüllétet is 
szeretem, ami a műszakozás velejárója. 
– Mi a három műszakos munkarend előnye 
és hátránya?
– Ez egy nagy család. Össze kell tarta-
ni a saját műszakunkkal, a gépészekkel, a 
dozimetrikusokkal… A  primerkör egy kü-
lön világ. Amíg nem volt pandémia, nagy bu-
likat tartottunk, összetartó társaságok vannak 
egy-egy műszakban. A rendszertelen életben 
igyekeztem rendszerességet kialakítani, pél-
dául amikor hazajövök az éjszakás műszak-
ból, mindig megreggelizek. Szerencsére a pá-
rommal már egy műszakban dolgozunk, de 
korábban volt, hogy egymást váltottuk, ilyen-
kor nem volt közös szabad hétvégénk, és elő-
fordult, hogy napokig nem láttuk egymást. 
– Hogyan tudnak pihenni ilyen munkarend 
mellett?
– Amíg lehetett, sokat utaztunk, és szeretnénk 
a jövőben is. A  műszakos beosztás abból a 
szempontból most előnyös számunkra, hogy 
hétköznap is tudunk közös programokat szer-
vezni: például egy wellness hétvége nekünk 
hétfőtől csütörtökig tart.                  Sólya Emma

Fotók: Bodajki Ákos
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Portré

Jó napot, mi újság?

Hegedüs László
Aki erre született, azt nem za-
varja, hogy a vendéglátásban 
nincs hétvége, nincs ünnep-
nap – állítja Hegedüs László, 
aki hivatásként tekint munká-
jára. Az Erzsébet Nagy Szál-
loda étteremvezetője meglepő 
módon az építőiparban kezd-
te pályáját. Igaz, szinte azon-
nal elcsábította és – úgy tűnik 
– egy életre rabul ejtette a ven-
déglátóipar.

A halászcsárdában kezdte pak-
si vendéglátós karrierjét Hege-
düs László, vagy ahogyan szin-
te mindenki ismeri és szólítja: 
Hege. Nem rejti véka alá: akko-
riban itt dupláját lehetett keres-
ni, mint szülővárosában, Szek-
szárdon. Az általános iskolát ott 
végezte, majd építőipari szak-
mát tanult, de egy barátja un-
szolására felszolgálóként helyez-
kedett el. Kis töprengés után azt 
mondja, tulajdonképpen sze-
relem volt első látásra, azonnal 
elköteleződött ez iránt a szak-
ma iránt, amire hivatásként te-
kint. Tisztában van az árnyol-

dalával, hátrányaival, de szere-
ti, és örömmel tölti el, amikor a 
vendég akár csak egy ebéd vagy 
élete egy jelentős eseménye kap-
csán tartott vendéglátás után 
elégedetten távozik. Megszerez-
te a szükséges vendéglátóipari 
képesítést, sőt kereskedelmit is, 
majd leérettségizett. Az elméle-
ti tudást kiegészítve immár több 
évtizednyi gyakorlati tapaszta-
latot gyűjtött össze, aminek ja-
vára az Atomerőmű, illetve az 
Atomix K�. égisze alatt működő 
éttermekben tett szert. Útja elő-
ször az ASE étterembe vezetett, 
ahol néhány évet már nemcsak 
mint felszolgáló, hanem mint 
üzletvezető-helyettes dolgozott. 
Három és fél éves kitérőt tett 
Németországba, hogy anyagi-
lag megerősödjön a családalapí-
tás előtt. Mint meséli, nagyjából 
éjt nappallá téve több területen 
is dolgozott, még kertészkedett 
is. Miután szereti a kihívásokat, 
örömmel vállalta, hogy az újon-
nan nyíló Erzsébet Nagy Szállo-
da éttermében folytassa ittho-
ni pályafutását vezetőként. Szép, 

de nehéz időszak volt, amit jól 
jellemez, hogy az első években 
szinte alig látta ma már ötödik 
osztályos kislányát. Mostanra jó 
csapatot sikerült felépíteni, ami 
a felszolgálói és konyhai sze-
mélyzeten túl igaz a szállodára 
is, amellyel teljes szimbiózisban 
dolgoznak. Az étterem reperto-
árjába az egy-egy étkezésre érke-
ző, illetve a szállóvendégek ellá-
tásán túl különféle rendezvények 
– beleértve az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. és újabban már a Paks 
II. konferenciáit és egyéb mun-
kamegbeszéléseit – cateringjének 
biztosítása is beletartozik. Az in-
dulás óta �nomodott, a vendé-
gek elvárásaihoz igazodott az 
étlap, ami a klasszikus magyar 
konyhán alapul, az ételeket pe-
dig kiváló alapanyagból modern 
technológiával és eszközökkel 
készítik. Mivel egyre több az 
orosz – főként szállodai – ven-
dég, a reggeli és az esti menüt 
az ő ízlésüknek megfelelően bő-
vítették. Az étteremvezető, azaz 
Hegedüs László mindezeken túl 
a kávézóért is felel.

Az elmúlt egy év természete-
sen az éttermet is újfajta kihívá-
sok elé állította, igyekeztek a ki-
eső bevételeket házhoz szállí-
tással pótolni. Megnyugvással 
konstatálja, hogy nem kellett 
senkitől sem megválni, ami sze-
mélyesen is szívügye, hiszen úgy 
gondolja, nemcsak a magánélet-
re, hanem a munkára is igaz, 
hogy jóban-rosszban ki kell tar-
tani. Ezt vallja saját vállalkozá-
sát illetően is, amit nem túl sze-
rencsés időszakban, éppen a jár-
vány előtt indított. Tavaly óta ő 
a madocsai Viza Bisztró és Ven-
dégház üzemeltetője. Figyelem-
mel kísérte a nyitását, sőt segéd-
kezett is javaslatokkal, ötletekkel 
az indításnál, de két újnak szá-
mító egységet nem győzött vol-
na energiával. Most sem egysze-
rű, de – ahogy megerősíti – a ki-
hívásokat is, a hivatását is szereti, 
ezért belevágott. A Vizát igyek-
szik „négyévszakossá” tenni, 
ezért szauna és dézsa is szolgálja 
már a vendégek igényeit. További 
fejlesztésen most nem töri a fejét,  
mint mondja, nem azt az idősza-
kot éljük, most még a túlélés a tét.
A kikapcsolódást, hobbit �rtató 
kérdésre félmosollyal reagál, hi-
szen az elmondottakból nyilván-
való, hogy nincsen sok szabadide-
je. Ami van, azt azonban igyek-
szik családjának szentelni. 2008 
augusztusában házasodtak And-
reával. Kislányuk, Tímea imád lo-
vagolni, amiben apukájára hason-
lít, aki gyerekkorában egy Csör-
ge-tónál lévő lovardában töltötte a 
nyarakat. Most is szívesen kísérik 
ki Tímeát a Pálma Lovastanyára, 
ahol saját lova van, és lovasver-
senyekre is, amelyekről a járvány 
idején sajnos le kellett mondani.
A lovak mellett a lóerők is kö-
zel állnak Hegedüs László szívé-
hez. Szívesen bütyköl autót, mo-
tort. Főként, ha azok régiek. Nagy 
álma volt egy nagymotor, ami im-
már a garázsban áll, igaz, még le-
takarva. A harmincéves Yamaha 
choppert elemeire szedte, felújí-
totta, s feltett szándéka, hogy mi-
helyt megszerzi a szükséges ve-
zetői engedélyt is, kivesz egy sza-
badnapot, és egész nap rója az 
utakat céltalanul.

Szabó Vanda

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Tárgy/
történet

A pandémiás időket megelőzően a múzeu-
munk kiállítóterében lévő három üvegvit-
rinben állítottuk ki azokat a műtárgyakat, 
amelyeket ajándékba kapott a múzeum, el-
sősorban az atomerőmű nyugdíjasaitól. 
A  ma már közel háromezer nyugdíjasunk 
szinte mindegyike őriz olyan tárgyakat, 
amelyek számukra kellemes emlékeket éb-
resztenek az atomerőműben eltöltött évti-
zedekről.
Az is meg�gyelhető, hogy egyre többen hir-
detnek eladásra az interneten az erőmű épí-
tésével és üzemeltetésével kapcsolatos re-
likviákat, vagy tesznek fel régi fényképe-
ket valamelyik internetes oldalra. Sajnos 
nem mindig megoldható az, hogy a múze-
um megvegye az eladásra kínáltakat, viszont 
nagy örömmel fogadunk minden olyan ön-
kéntes felajánlást, ami az atomerőművel és 
múltjával kapcsolatos. Az elmúlt hónapban 
egy igen ritka bronzszobrot – Uránbányász 
– kaptunk ajándékba Bilecz Ferenc nyugdí-
jas kollégánktól, aki a külkereskedelmi osz-
tály vezetője volt. A szobrot eredetileg Szabó 
József vezérigazgató kapta a Mecseki Ércbá-
nyászati Vállalattól, majd átadta Bilecz Fe-
rencnek. Abban az időszakban szokás volt, 
hogy a vállalatokhoz látogató illusztris ven-
dégek ajándékot kaptak, az erőmű például a 
reaktortartály kicsinyített mását ajándékoz-
ta, a bányászati üzem pedig bányászszobrot 
adott.
Az atomerőmű és az uránbánya kapcsola-
táról kevés nyilvános anyag van, az urán-
bányászatról pedig még kevesebb. A szobor 

kapcsán illik megemlékezni azokról a ma-
gyar tudósokról, kutatókról, akik elsősor-
ban a �zikai és atom�zikai kutatások kap-
csán monitorozták hazánk hegyeinek tér-
ségeit, radioaktív pontokat keresve. A hazai 
uránérclelőhelyek feltérképezésének úttörő 
munkáit 1947-ben kezdték dr. Szalay Sán-
dor egyetemi tanár, dr. Földvári Aladár fő-
geológus és dr. Szalai Tibor geológus. A te-
repi kutatást 1952-ben fejezték be, majd az 
előzetes kutatási jelentéseik alapján 1952 
nyarán szovjet szakértőkből álló kutatóex-
pedíció indult a terepi munkák folytatására. 
A mai nemzedék bizonyosan csodálkozik a 
szovjet kutatók jelenlétén, ám az idősebbek 
jól emlékeznek arra, hogy ebben az időszak-
ban még a gyapot magyarországi meghono-
sítását vagy a sztahanovista brigádmozgal-
mat is szovjet szakemberek ellenőrizték. 
A Magyar–Szovjet Bauxit Alumínium Rt. 
(nem uránkutató rt.!) 1. számú expedíci-

ója fedezte fel Kővágószőlős határában a 
mecseki uránérc első lelőhelyét. Egy év-
vel később, 1954 nyarán felszínre került az 
első uránércrög, és megkezdődtek a ku-
tató mélyfúrások. Az uránérc kitermelé-
sére 1955. július 1-jén megalakult a ma-
gyar-szovjet vegyes tulajdonú Bauxitbá-
nya Vállalat, amit 1956. december 1-jén 
Pécsi Uránércbánya Vállalatnak neveztek 
el. Az érctermelés 1957-ben indult meg, 
amikorra megépült és termelni kezdett 
az Ércdúsító Üzem. Ez azt jelenti, hogy az 
1956-os forradalom alatt skandált szöveg-
nek – „Azt kérdezik Pesten-Budán, hová 
lett a magyar urán” – még nem volt va-
lóságtartalma, hiszen az érc még a mély-
ben pihent.
Az uránércet vagonokban szállították a 
Szovjetunióba, majd miután 1964-ben 
megépült az Ércdúsító Üzem, úgynevezett 
„sárga por” formájában, néhány konté-
nerben küldtük a Szovjetunióba. Az urán-
érc minősége gyenge volt, 1 tonna kőzetből 
1-2 kg tiszta ércet nyertek ki, ami azt jelen-
tette, hogy évente 600-650 tonnát expor-
táltunk. A kiküldött ércet dúsították, majd 
friss üzemanyag formájában importként 
került a Paksi Atomerőmű Vállalathoz; az 
első reaktorhoz szükséges 42 tonnányi fű-
tőelem 1980-ban érkezett meg.
Az ércexport az 1960-70-es években jelen-
tős állami bevételt jelentett, ám az ércmi-
nőség folyamatosan romlott, a KGST meg-
szűnésével rubelről dollárra történt átállás 
eredményeként a vállalat az 1980-as évek 
végétől 2,5 milliárd forint állami támoga-
tásra szorult. A magyarországi uránbánya 
kálváriája 1989. április 30-án este kezdő-
dött, amikor a televízióban az akkori ipari 
minisztérium államtitkára bejelentette: az 
uránbányát 1992-93-ban be kell zárni.
A Mecseki Ércbányászati Vállalat és a Pak-
si Atomerőmű Rt. 1991. február 21-én 
szerződést írtak alá az 1991-es évre vo-
natkozóan, amelyben rögzítették, hogy a 
PA  Rt. átvesz 4-6 tonna fémuránt 60 dol-
láros áron. Ám ezek a próbálkozások nem 
vezettek eredményre, a mecsekiek helyze-
te egyre romlott, annyira, hogy az 1993-
ban esedékes bányászhűségpénz ki�zeté-
sét is csak úgy tudták megoldani, hogy az 
erőmű megelőlegezte (80 millió Ft) az ösz-
szeget. A magyarországi uránércbányászat 
1997. december 31-én véget ért. 
A múzeumba került szoborral tovább gya-
rapodott az ércbányászatot bemutató ki-
állításrészletünk, amely tárgyi anyagának 
nagy részét a Kővágószőlősi Bányásza-
ti Múzeum tartós letétként biztosítja szá-
munkra.                                 

Beregnyei Miklós
Fotó: Schmidt Ferenc
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A bazársor a Szent István tér forgalmas ke-
reskedelmi központja volt, mindenfélét 
árultak ott, ami jövedelemmel kecsegtetett. 
A XX. század második feléből sokan emlé-
kezhetnek Babai Béla cipőkereskedő, Verli 
János úriszabó, Hellinger Sándor fodrász, 
Schmalcz József, majd Schuckert Sándor 
órások üzletére, valamint Schmalcz Jánosék 
máig működő butikjára. Hellinger Sán-
dor (1912–1994) fodrászmester már 1934-
től önálló kisiparosként dolgozott, emellett 
több évtizeden át ő irányította a település 
színjátszóinak munkáját. 1960-ban rende-
zői oklevelet is szerzett. Nappal fodrász volt, 
esténként pedig remek karakterszínész, és 
kiváló rendező, aki összefogta a község ak-
kori színtársulatát, és a kultúrház színpadán 
sok telt házas estet tartottak. Hellinger Sán-
dor fodrászterme – dauer, hirdette a cégtáb-
la, s bent:

Az egyik oldalszomszédja, Tumpek József 
bőrműves volt, aki főleg lószerszámokat 
gyártott, de javított cipőt, táskát is. Másik 
szomszédja Schuckert órás, akinek kezde-
ményezésére a forradalom kitörése előtt né-
hány nappal, 1956. október 20-án Hellinger 
rendezésében színre került Háy Gyula nép-
szerű daljátéka, a Szabadság, szerelem. 
Schuckert Sándor órás és látszerész mester-
vizsgája után 1933-ban vette meg a bazár-
sori üzletet tanítómesterétől Schmalcz Jó-
zse�ől, és közel 60 évet ledolgozott benne. 
A  ’90-es években kvarcórámmal magam is 
jártam az üzletben, mely valóságos kiállítás-
ként hatott, legrégibb darabja egy több mint 
260 éves, működő antik állóóra volt.  

Fia, Schuckert József vette át tőle a staféta-
botot, de ma már vele sem találkozhatunk a 
bazársoron, annál inkább az éterben, a pak-
si rádió emblematikus arca és hangja. A ba-
zársori Schmalcz Butikot 1978-ban nyitotta 
Schmalcz János és felesége. Sokan ismerték 
a beszédes és kedves házaspárt, akik a keres-
kedést egy kosárnyi áruval kezdték, és kö-
zel tizenöt évig vásárokba, búcsúkba jártak, 
mígnem aztán üzletet nyitottak.

A szocializmus évtizedei alatt a Marx tér 7. 
szám alatti bazár adott otthont – a teljes-
ség igénye nélkül – az IBUSZ utazási irodá-
nak, a Hungária biztosító �ókjának, itt volt a 
Paksi Járási Labdarúgó Szövetség székhelye, 
a városi tűzoltóparancsnokság, volt népmű-
vészeti, édesség, valamint dohány-papír bolt 
és persze fodrászat:

Börtsök László Paks műemléki és városké-
pi vizsgálatáról készült 1954-es tanulmányá-
ban kifejti: 

A részben önkormányzati és nagyrészt ma-
gántulajdonú boltok alkotta üzletsor több 
mint húsz éve esett át komolyabb felújítá-
son. A tetején álló szobrokat és a keresztet 
2012 őszén újította fel Tövisháti Béla resta-
urátor, a Paksi Városi Múzeum munkatársa. 
Már korábban felmerült és kívánatos lenne, 
hogy egységes megjelenésű cégtáblák kerül-
jenek az üzletek fölé, remélhetőleg ezt is �-
gyelembe veszik a főutca és a bazársor maj-
dani felújításánál.                      dr. Hanol János

Az eltűnt városkép nyomában
A bazársor emblematikus arcai

Templom a bazársorral (Rosenbaum Ignác könyvkereskedő kiadása, kb. 1938)
„a hosszanti fal mellett öt �onet szék, 
előtte a kis ovális asztalkán fonott újság-
olvasó, belefűzve a kötelező politikai újság, 
de csak a sport rovatot olvasták rongyos-
ra…” (PT, 2015., Horányi György írása) 

„Régi és mai gyártású faliórák, kakukko-
sok, ütősek, vekkerek, zseb- és karórák, 
és természetesen kvarcórák. Az asztalon 
szemüvegek garmadája, mindegyiken kis 
cédula, névvel. Szemüvegek az üzletből 
nyíló kis látszerészműhelyben is. A falon 
pedig díszoklevelek, elismerések a kiemel-
kedő szakmai és közéleti, társadalmi mun-
káért.” (TMN, 1985.11.16., 3.o.)

„Értesítjük a kedves vendégeket, hogy 
női fodrászatunk megnyílt. Molnár-fod-
rászat.” (TMN, 1971.09.04.), „Értesítjük 
kedves vásárlóinkat, hogy a Paks és Vi-
déke Áfész népművészeti boltjába arany-
áruk érkeztek nagy választékban.” (TMN, 
1989.12.16.) 

„Az egész üzletsor kiképzése ízléses, a XIX. 
század közepének tartózkodó boltkikép-
zésére helyben egyedülálló… Ez az ízléses 
boltsor jó példát szolgáltat annak bemuta-
tására, hogy a városnak eme, az üzleti élet 
szempontjából fontos pontján, a múlt épí-
tészete milyen kiválót tudott létrehozni.”

„A Schmalcz név fogalom Pakson, vegyes-
kereskedése van a régi központ bazársorá-
ban, ez a vegyesség azt jelenti, hogy a fa-
papucstól a szoknyáig, a gyertyatartótól az 
ajándék pohárig, a műanyag kardtól a ba-
báig mindent megtalál a vevő, ami csak el-
képzelhető. Mégpedig válogatási lehetőség-
gel.” Ha valaki valamit nem talált meg az 
állami áruházban, azt ajánlották: „men-
jen a Schmalcz Jánoshoz! Olyan hangsúly-
lyal, amiben benne van a jó kereskedőnek 
kijáró elismerés.” (TMN, 1982.02.24., 5.o.) 

Fotó: magánarchívum
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Paksi Hírnök retró
A Paksi Hírnök harmincadik évfolyamában van. A jeles évforduló alkalmából az idén megjelenő lapszámok mindegyikében 
ízelítőt adunk ebben a rovatunkban abból, mi mindenről olvashattak már a helyi lapban. A Paksi Hírnök a kezdetektől fogva 
nemcsak tájékoztató funkcióval bír, hanem közéleti és kulturális szerepet is betölt, emellett Paks kordokumentuma. 

Együtt a parlagfű ellen

Program tíz esztendőre

Az indulás lehetőségei, kezdő lépések

Toronysisak száz évre? 

Szárnyas bomba

Együtt a parlagfű ellen Alapít-
ványt hozott létre a paksi ön-
kormányzat, a Paksi Atomerő-
mű Rt., a Neutron K�., a Gép-
kar K�. közreműködésével. Az 
alapítvány vagyona 2,4 millió 
forint. A kuratórium az alapít-
vány céljául tűzte ki, hogy tár-
sadalmi összefogással megaka-
dályozzák a város területén és 
környékén az allergiás megbe-
tegedéseket okozó gyomnövé-
nyek további terjedését, irtá-

sát tervszerűbbé tegyék. […] 
Az alapítvány célul tűzte ki a 
pályázatokon való részvételt, 
amelyekből bevételekkel szeret-
nék növelni az alapítvány alap-
tőkéjét. A kuratórium tervbe 
vette, hogy hasonló céllal mű-
ködő alapítványokkal felveszi 
a kapcsolatot, tapasztalatcsere 
céljából kölcsönös látogatáso-
kat szerveznek. […]

Horváth Margit                  
                 1995. február 24. 7. évf. 8. szám

Elkészítették a paksi omlásve-
szélyes lösz magaspartok sta-
bilizálására vonatkozó, 1995-
től 2005-ig tartó programot. Ez 
magában foglalja a Paks belvá-
rosi területén lévő, a téglagyár 
és a hozzá csatlakozó 6-os főút 
melletti löszfalakat, valamint a 
Dunakömlődön lévő löszfala-
kat. A tízéves időszakra prog-
nosztizált löszfal-stabilizálá-
si költség 400 millió forint. Ez 
év májusában a Duna men-
ti és az észak-balatoni terüle-
ten lévő omlásveszélyes lösz 
magaspartok stabilizálásának 
kérdéskörét a kormány elé ke-

rülő előterjesztésben is megvi-
tatják. Az előterjesztés az emlí-
tett lösz magaspartok téma- és 
problémakörét, illetve azok ke-
zelési, megoldási módjait a pin-
ceprogramhoz hasonló módon 
javasolja rendezni. […] Van rá 
esély […], hogy a pinceprog-
ramhoz hasonló központi tá-
mogatást elnyerő lösz magasfal 
partstabilizálási problémák, fel-
adatok megoldása érdekében 
Paks városa is részesül az erre a 
célra szánt központi költségve-
tési támogatásból. 

Szarka József
              1995. március 17., 7. évf. 11. szám

Paks Önkormányzati Képvise-
lő-testülete február 21-i ülésén 
a város fűtési energiaellátásának 
fejlesztési lehetőségeit tárgyal-
ta. Két megoldás került szóba: az 
egyik a vezetékes gáz kiépítése, 
a másik a lakótelepen meglévő 
távfűtés bővítése az óváros felé. 
A költségek összehasonlítása 
alapján a képviselők a gázveze-
ték-építés lehetőségeinek vizsgá-
lata mellett döntöttek. Az előze-
tes becslések szerint ez mintegy 
négyszázmillió forintos beru-
házást igényelne, míg a távfűtés 

bővítése másfél milliárd forintba 
kerülne. A gázvezeték kiépítésé-
re Paksnak két irányból van le-
hetősége: a DDGáz dunaújváro-
si átadó állomásától indulva Du-
naföldvár, Bölcske és Madocsa 
érintésével még az idén elkezd-
hetnék a munkát, vagy a Ka-
locsa–Gerjen vezetékre csatla-
kozva. Ez utóbbi közel százmil-
lió forinttal olcsóbb lenne, de a 
Duna alatti vezetéket valószí-
nűleg csak 1997-ben építi meg 
a Mol Rt.            Rákosi Gusztáv

1995. március 3. 7. évf. 9. szám

Nehézkesen, esetlenül má-
szunk fel a dunakömlődi ka-
tolikus templom állványzatá-
ra. Az ács, Link Gábor, hozzánk 
képest úgy mozog itt, mint egy 
szöcske a hangyák között. Ami 
nekünk akadály, legyűrendő, 
izzasztó távolság, neki nem az. 
Megmutatja a leszerelt villám-
hárítót, a lecsupaszított tornyot, 
amire majd rézborítás kerül, és 
közvetlen közelről láthatjuk a 
templom drótját is, amely kon-
zervált egy tatarozás előtti idő-
pillanatot. További részletekkel 
Nagy István műszaki ellenőr 
szolgál: elmondja, hogy eddig 

horganylemez borította a tor-
nyot, az új rézsisaktól pedig azt 
várják, hogy legalább száz évet 
bírjon ki. Ha már fel van állvá-
nyozva az építmény, célszerű a 
falak tatarozását is elvégezni. Ez 
az egyház anyagi lehetőségeitől 
függően, várhatóan több lépés-
ben történik majd. A torony-
testen az idén teljes, a temp-
lomhajón részleges felújítás-
ra kerül sor. S ha minden igaz, 
a főpárkány alatti, négyméteres 
rész vakolását jövőre halasztják; 
ahhoz már kisebb állványzat is 
elegendő lesz.                          -Wy-
              1995. június 16., 7. évf. 24. szám

Bombát találtak Dunakömlő-
dön, a Szabadság utca 25. szá-
mú családi ház kertjében. Kiss 
Lajos szántás közben akadt rá a 
második világháborús szárnyas 
lövedékre. A rendőrségre a be-
jelentés 20-án érkezett, ezt kö-
vetően körülzárták a területet. 
Az esetnek komolyabb követ-

kezményei lehettek volna, de 
szerencsére a gyújtószerkezet 
nem lépett működésbe, miköz-
ben kifordította az eke. A hely-
színre érkező tűzszerészek ha-
tástalanították a bomba gyúj-
tószerkezetét, és a lövedéket 
elszállították. 
                 1995. április 28., 7. évf. 17. szám
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Pécs mellett épül 
az atomtemető (?)

A veszélyes kereszteződés

Megfiatalodik, száz év után Lejáró forintok

Magyarország sem kerülheti 
meg a nagy aktivitású hulla-
dékok kérdésének vizsgálatát, 
még akkor sem, ha a kiégett 
kazettákat visszaszállítják 
Oroszországba. A kiszállítá-
sok egyre bizonytalanabbak, 
és hosszú távon kétséges a 
visszaszállítási gyakorlat foly-
tatása. […] megkezdődött a 
nagy aktivitású hulladékok 
végleges elhelyezésének lehe-
tőségeit vizsgáló kutatómun-
ka is a Mecsekben. Itt találha-
tó ugyanis egy olyan geológiai 
képződmény, amely alkalmas 
lehet egy mélytároló befoga-
dására: a bodai aleurolit. […] 
Nevét a Boda községnél talál-
ható felszíni kibúvásáról kap-
ta. […] Az uránbánya bezá-
rásáig hátralévő két és fél év 
alatt meg kell alapozni a to-
vábbi kutatásokat. […] 
             1995. április 28., 7. évf. 17. szám

A Dózsa György út–Rákóczi 
utca csomópont a város köz-
lekedésének talán legkritiku-
sabb csomópontja. Többen ja-
vasolták már a rendőrlámpás 
megoldást, ám erre ma, a szű-
kös fejlesztési keretből nem 
jut tizenötmillió forint. A vég-
leges megoldás bizonyára ez 
lesz, amikor teljes hosszában 
megépül a Pollack Mihály ut-
cai csomópontból induló új 
út. Addig is gyalogátkelőhely 
épül – még az idén – a Kápol-
na utca és az általános iskola 
kijárata között, tehermentesít-
ve a veszélyes kereszteződést.
                 1995. május 5., 7. évf. 18. szám 

Felújítva várhatja centenáriumát a paksi Jézus Szíve-templom orgo-
nája. A múlt század végén pécsi mesterek által épített Amstel orgo-
na rekonstrukciója befejeződik. A hangszer 1852 darab sípból áll, a 
leghosszabb ezek közül öt méter, a legrövidebb húsz centiméter. A 
megújult orgonát Mayer Mihály pécsi megyéspüspök szenteli fel jú-
nius 23-án 19 órakor, szentmise keretében. 

1995. június 23., 7. évf. 25. szám  

Régi forintjaink sorsa meg-
pecsételődött. A kerek �zető-
eszközök közül az 1, 2, 5, 10 
és a 20 forintosokkal legké-
sőbb június 30-ig �zethetünk 
bárhol – azután viszont már 
csak a Magyar Hitel Bank-
ban, a Budapest Bankban, az 
OTP �ókjaiban és a postahi-
vatalokban érnek valamit – 
pontosan annyit, amennyit 
az írásuk mutat – az érmék. 
[…] A következő év elejétől 
már csak az új kibocsátású 
érmék lesznek forgalomban 
a papírpénzek és a �lléres ér-
mék mellett. 

1995. június 23., 7. évf. 25. szám  

Paksi Hírnök retró

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Halász Károly képei a Műcsarnokban
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium, vala-
mint a Műcsarnok tizennégy európai kunsthalléval 
közösen rendezett nyitókiállításra került sor már-
cius 14-én Budapesten, a felújított Műcsarnokban. 
[…] A kiállító alkotók között Halász Károly kép-

zőművész, a Paksi Képtár vezetője négy – olaj-
vászon-akrill-fotó technikájú – festményével szere-
pel. Halász Károly pályafutása során ez a Műcsar-
nokbeli a legrangosabb hazai csoportos kiállítása. 
[…]                                            1995. március 24., 7. évf. 12. szám
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Sport

Megújul az ASE sportcsarnoka

Hét érem a maraton bajnokságon

Évek óta sok bosszúságot okoz az Atom-
erőmű SE sportcsarnokának tetőzete. Leg-
utóbb idén áprilisban, a fér� kosárlabda-
bajnokság rájátszásakor, a játéktérre csö-
pögő esővíz miatt bő kétórás megszakítás 
után folytathatták a mérkőzést a csapa-
tok. A csarnok az építése óta eltelt évtize-
dek alatt több felújításon is átesett, de ezek 
sem szüntették meg a beázásokat. A május 
végén induló átépítési munkálatokról Be-
decs Ferenc szakmai igazgatót kérdeztük.  
            
– Milyen felújítások lesznek a sportcsar-
nokban?
– A tetőhéjazat teljes cseréjére kerül sor, a 
zsindely helyett bádogborítást kap az épü-
let, és kicserélik a homlokzati nyílászáró-
kat is. Ezeket a munkákat egy három cégből 
álló konzorcium végzi el. Bent a kor köve-
telményeinek megfelelő LED-világítást épí-
tenek ki, megújul a hangosítás, a riasztó- és 
a tűzjelzőrendszer. A játéktéren teljes par-
kettacserére kerül sor, a régit már nem le-
het csiszolni. A fő lelátók ülőhelycseréjéről 
még nincs döntés, a mobillelátókat azonban 
újakra cseréljük.
– A légkondicionálás sem a legjobb. Azzal 
terveznek valamit?

– Amikor a tetőhéjazat lekerül, akkor derül 
majd ki, hogy milyen állapotban van a szige-
telés, és hogy a beázás okozott-e kárt a tar-
tószerkezetben. Ahol probléma van, azt pó-
tolják, kijavítják. A szigetelés és a héjazat kö-
zött egy 10-15 cm-es légrést alakítanak ki, 
aminek köszönhetően lényegesen jobb ha-
tásfokkal tudnak majd dolgozni a klímák.
– Szűkös az öltözőkapacitás. Lesz bővítés?
– Az öltözőkre a második ütemben kerül 
sor, a büfé melletti klubhelyiséget alakítjuk 
át öltözővé. A csarnok másik végében, a je-

lenlegi erősítő és asztalitenisz-terem feletti 
légtér kerül beépítésre, az ott készülő galéri-
án lesz a VIP-helyiség.
– Mekkora forrás szükséges mindehhez, és 
mikorra fejeződik be a kivitelezés?
– A költségvetés teljes volumene közelít a 800 
millió forinthoz, aminek egy részét az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. biztosítja, a többit pe-
dig taotámogatásból fedezzük. A munkálato-
kat május 24-én kezdik, a befejezés határide-
je 2021. október 15.                                                              

Kovács József

Lassan visszatér a koronavírus-
járvány előtti időkben megszo-
kott mederbe a kajak-kenu sport, 
az egészségügyi előírások foko-
zott betartása mellett. Elkészült 
az éves versenynaptár, már áp-
rilisban megkezdődött a szezon 
a regionális versenyekkel. Áp-
rilis utolsó hétvégéjén a kölyök 
kenu válogató felmérőn öt ASE-
versenyző is hajóba térdelt 2000 
méteren, és 15 kilométerre, Pál-
falvi Viktor 2000 méteren a má-
sodik helyen ért célba. Az i�úsá-
giak edzésversenyét Szolnokon 
rendezték május első napjaiban, 
ahol a piros-kék színeket kép-
viselő kajakos, Stróbl Adél 2000 
méteren, míg Kertész Gréta 1000 
és 2000 méteren is bekerült az A 
döntőbe. A kenus Juhász István 
utolsó éves serdülőként páros-
ban második, 500 és 1000 mé-
teren egyesben hatodik helyen 
végzett. Indult egy új versenyso-

rozat, a maraton Challenge, me-
lyet Kaposváron Kiszli Vanda 
nyert meg. Május második hét-
végéjén Győrben rendezték a 
Kadler Gusztáv Maraton Magyar 
Bajnokság és I�úsági és Felnőtt 
Európa-bajnoki válogatót, ahol 
81 tagszervezet 1960 versenyző-
je vetélkedett az érmekért, a he-
lyezésekért. Az Atomerőmű SE 
26 sportolója tette vízre a hajóját, 
a kölyökkorosztálytól a felnőttig. 
A gyermekkorosztályban első 
helyen végzett C2-ben Kirschner 
Dávid és Vajna Lóránt. A fel-
nőtt női mezőnyben Kiszli Van-
da egyes hajóban ezüstérmet 
nyert. Kenu egyesben az i�k kö-
zött Juhász István, a kölyök me-
zőnyben Pálfalvi Viktor állha-
tott a dobogó második fokára. 
Gyarapította az ezüstök számát 
C2 kölyökkorosztályban a Nagy 
Tibor, Bedecs Tamás páros, va-
lamint négyes hajóban a Rózsa 

Bence, Kovács Roland, Babarik 
Levente, Kóti Szabolcs össze-
tételű hajó. Juhász István révén 

egy bronzot is szerzett az ASE, 
az i� kenu kettesek mezőnyé-
ben.                                            -joko-

Fotó: ase.hu

Forrás: Atomerőmű SE
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Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Negyedik lett a Paksi FC a bajnokságban
Az előkelő negyedik helyen 
végzett a Paksi FC OTP Bank 
Ligában szereplő labdarúgó-
csapata a 2020/2021-es szezon-
ban. A  zöld-fehérek a 32. for-
dulóban hazai pályán mérkőz-
tek a második helyezett Puskás 
Akadémia FC-vel. A  találko-
zón ugyan a vendégek szerez-
ték meg a vezetést, majd ké-
sőbb Hahn büntetőt hibázott, 
de a második félidei remek 
produktumnak köszönhetően 
a PFC végül 4:2-re diadalmas-
kodott. A  Fehérvári útiak gól-
jait Böde, Nagy és Bognár sze-
rezték, utóbbi kétszer is ered-
ményes volt. – Sajnos az első 
félidőben nem tudtuk a földön 
tartani a játékot, így akkor csa-
patszinten gyengék voltunk. 
A második játékrészben dicsé-
retet érdemel az egész csapat. 
Négy gólt lőttünk, megfordítot-
tuk a mérkőzést. Nagyon akar-

tuk ezt a győzelmet, hiszen tud-
tuk, ezzel bebiztosíthatjuk a ne-
gyedik helyünket – összegzett 
a mérkőzést követően Bognár 
István. A  PFC az idény utol-
só játéknapján Kisvárdán ven-
dégszerepelt, és 5:1-es veresé-
get szenvedett, a zöld-fehérek 
gólját Haraszti, büntetőből sze-

rezte. – A Kisvárda sokkal mo-
tiváltabb volt, ezért még ilyen 
arányban is megérdemelten 
győzött. Ma több olyan játéko-
sunknak adtam szerepet, akik 
az utóbbi időben kevesebb le-
hetőséget kaptak, ugyanakkor 
a hozzáállásukkal kivívták az 
esélyt. A  teljesítményünk ma 

nem sikerült a legjobban. Én 
is benne vagyok ebben a vere-
ségben, idő előtt engedtem el 
ezt a találkozót. Értékes játé-
kosaink vannak, akik nem vé-
letlen lettek negyedikek, és lőt-
tek hetvenhat gólt a szezon-
ban – mondta Bognár György 
a meccs után. Hahn Jánost, a 
Paksi FC futballistáját, kivá-
ló teljesítményének köszönhe-
tően november után áprilisban 
is a hónap legjobb játékosának 
választották az OTP Bank Li-
gában, míg az előző hónap leg-
jobb edzője Bognár György, a 
PFC vezetőedzője lett. Az érin-
tettek a szakmai elismeréseket a 
Kisvárda – Paksi FC mérkőzést 
követően vették át. A  zöld-fe-
hérek 2020/2021-es teljesítmé-
nyének részletes elemzését kö-
vetkező lapszámunkban olvas-
hatják.

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm)  –  88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 40.000 Ft + áfa (50.800 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com
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Sport

Gólkirályként a válogatott keretben
– Marco Rossi szövetségi kapi-
tánynak korábban volt már egy 
nyilatkozata, amelyben jelez-
te, hogy az Európa-bajnokság-
ra készülő bővebb, harminc főt 
számláló keretébe bizalmat sza-
vaz nekem. Amikor a napokban 
(május 6-án – a szerk.) meglát-
tam a nevem a listán, nagy kő 
esett le a szívemről, nagyon jó 
érzés, boldog vagyok. A  Pak-
si FC-ben a csapattársaim kö-
zül mindenki gratulált, pozití-
van és kedvesen fogadták a hírt – 
mondta Hahn János, a zöld-fehér 
labdarúgóklub játékosa. A csatár 
a 2020/2021-es szezonban 22 ta-
lálattal az OTP Bank Liga gólki-
rálya lett. – Már a harmincas ke-
retben lenni is megtisztelő szá-
momra, a következő cél az, hogy 
beverekedjem magam a végle-
ges, huszonhat főt számláló szű-
kebb keretbe. Erre két és fél hét 
áll rendelkezésemre, mindent 
megteszek ezért, jelenleg semmi 
más nem lebeg a szemem előtt 
– tette hozzá. A válogatott má-
jusban Telkiben, majd ezt köve-
tően Ausztriában készül az Eb-
re. – A  szövetségi kapitány az 
edzéseken dönti el, kikre számít. 
Marco Rossi kiváló szakember, 
az eredményei is ezt bizonyítják. 
A  tréningek alapján is el tud-
ja dönteni, ki illik abba a rend-
szerbe, amit elképzelt – folytatta 
a PFC játékosa. A magyar válo-
gatott a végleges játékoslista ki-
alakulását követően az Eb előtt 
június 4-én Ciprussal, 8-án Ír-

országgal vív felkészülési mér-
kőzést. Hahn János a TelePaks 
televízió Lelátó című sportma-
gazinjában a zöld-fehér gárda 
és a saját idei teljesítményét is 
értékelte. – Csapatszinten na-
gyon jól teljesítettünk, a tabel-
la negyedik helyét megérdemel-
ten szereztük meg, örülök, hogy 
a góljaimmal hozzájárultam az 
eredményességhez. A MOL Fe-
hérvár FC Magyar Kupa győ-
zelme azt jelentette volna, hogy 
2011 után ismét elindulha-
tunk nemzetközi sorozatban is, 
ám sajnos ez nem így történt, a 
döntőben az Újpest FC legyőzte 
a székesfehérváriakat – mondta 
Hahn János, aki arról is beszélt, 
hogy ha az utóbbi időszakot 

nézzük, akkor ez volt az első év, 
hogy a PFC nem a kiesés ellen 
küzdött, az idei előkelő pozíció 
mindenkinek motiváció lesz a 
jövőben. A  2020/2021-es kiírás 
végig kiélezett volt, a harmadik 
és a tizedik helyezett között alig 
volt különbség. – Úgy gondo-
lom, a magyar válogatott az el-
múlt időszakban szintet lépett, a 
Nemzetek Ligájában felkerült a 
legmagasabb szintre, valamint a 
2016-os Európa-bajnokság után 
a 2021-es tornára is kvali�kál-
ta magát. Nemzetközi szinten is 
jegyzett játékosok alkotják a vá-
logatottat. A  magyar labdarú-
gásban elindult egy felfelé íve-
lő folyamat, amit többek közt a 
Ferencváros nemzetközi telje-

sítménye is jelez, ezért is örü-
lök a válogatottmeghívónak – 
fogalmazott Hahn János. Ami 
a jövőbeli egyéni karrierjét ille-
ti, a gólkirály elmondta, hogy je-
lenleg 2024. június 30-ig érvé-
nyes szerződése van a Paksi FC-
nél, értesült ugyan arról, hogy 
több külföldi gárda is érdeklő-
dik iránta, ezek között van euró-
pai és távol-keleti is, de semmi-
lyen konkrétumról nem tud be-
számolni, Magyarországon belül 
pedig nem tervez váltani. Ha 
minden jól alakul, szeretné ma-
gát más bajnokságban is kipró-
bálni, de mint korábban emlí-
tette, az elsődleges célja most a 
válogatott szűk keretéhez tar-
tozni. – Nagyon hálás vagyok a 
Paksi FC-nek, edzőimnek, csa-
pattársaimnak, hogy ez a sze-
zon számomra így alakult. Bog-
nár György támadószellem-
ben küld fel minket a pályára, 
ami nekünk, csatároknak ked-
vező – összegzett a futballista. 
Hahn János magánéletében is 
nagy változás történik június-
ban, ugyanis a torna idejére vár-
ják feleségével, Kovács Noémi-
vel első gyermeküket. Az Euró-
pa-bajnokságot 2021. június 11. 
és július 11. között a kontinens 
tizenegy városában rendezik. 
A magyar válogatott június 15-
én Portugáliával, 19-én Francia-
országgal mérkőzik Budapes-
ten, 23-án pedig Németország-
gal Münchenben találkozik. 

Faller Gábor              

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

    
  

Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

te lefon:75/675 -732  
mobi l :20 /410 -7512  

Helyes megfejtésével két mozi-
jegyet nyerhet a Csengey Dé-
nes Kulturális Központ fel-
ajánlásában.

Fotó: Babai István/archív

Mi a címe annak a �lmnek, amit elsőként 
vetítenek az új Paksi Moziban? A megfej-
téseket május 21-ig várjuk a 7030 Paks, 
Dózsa György út 51–53. címre, vagy 
emailben a paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Előző játékunk nyertese: Nagypál Jánosné
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